
• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓  มิถุนายน  
๒๕๕๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ว  

ยั 

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ 
วันอังคารที ่๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมบุณฑรกิ  ชั้น ๓  อาคารฝกประสบการณวิชาชีพพระนครแกรนดวิว 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------- 
 

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแก    นายกสภามหาวิทยาลัย 

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาล

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

  ๗.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิ์แกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

๑๐. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒.  รองศาสตราจารยระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
  ๑. นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

  ๒.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๓. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

  ๔. รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

  ๖. นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 



 -๒- 

  ๘.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   - ไมม ี

 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๔/๒๕๕๓  เมื่อวนัอังคารที ่   

๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมลีลาวดี  ชั้น ๓  อาคาร K.U. Home  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพมหานคร  นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย

แลว รายงานการประชุม  มีจํานวน  ๑๒  หนา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย

ระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี ้

 ๑) รายงานการประชุมหนาที่ ๙  มติที่ประชุมใหความเหน็ชอบประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในขอ ๓.๒.๓  แกไขจาก “ผูบกพรองทงการไดยินในระดับหูตึง”  เปน          

“ผูบกพรองทางการไดยินในระดับหูตึง” 

   ๒)  รายงานการประชุมหนา  ๑๑  ระเบียบวาระที่ ๕.๗  การพิจารณาเงินนอก

งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔)  บรรทัดที่ ๘  แกไขจาก  “เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต”   เปน  “เพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต” 

   ๓)  ระเบียบวาระที ่๗  เร่ืองจากสภาคณาจารยและขาราชการ  ใหเพิม่เติม มติที่

ประชุมเร่ืองการสนับสนุนการศึกษา      
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
  -  ไมม ี

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  
ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๔/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๓  และมีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จงึขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑. ใหความเหน็ชอบระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี   

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แกไขประกาศ  ตามมติที่ประชุม 

และจัดทําระเบียบมหาวทิยาลัย    

ราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บ

เงินคาธรรมเนยีมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี   ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

และนําเสนอนายกสภาลงนาม        

ลงวนัที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

๒. ใหความเหน็ชอบระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี   

สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แกไขประกาศ  ตามมติที่ประชุม 

และจัดทําระเบียบมหาวทิยาลัย    

ราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บ

เงินคาธรรมเนยีมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาใน

โครงการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๕๓    

และนําเสนอนายกสภาลงนาม        

ลงวนัที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

๓.   ใหความเหน็ชอบประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  การรับนักเรียน     

ผูพิการเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร เปนกรณีพิเศษ ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๓ 

แกไขประกาศ  ตามมติที่ประชุม

และจัดทําประกาศมหาวทิยาลัย  

ราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง การรับ

นักเรียนผูพกิารเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เปนกรณีพิเศษ ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๓ และจัดสงประกาศดงักลาว

ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๔- 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๔. อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเล่ือนและ

แตงต้ังขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ จาํนวน ๒  ราย ไดแก นายชัชวาลย  

ธรรมสอน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ระดับ ๘   ข้ัน  ๒๗,๕๕๐ บาท  ตําแหนงเลขที่  

๐๐๕๐  สาขาออกแบบ-เขียนแบบ

สถาปตยกรรม  เพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนง   รองศาสตราจารย ทัง้นี้  ต้ังแตวันที่  

๓๐  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และ นายไพชยนต  

สิริเสถียรวัฒนา  ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๗  

ข้ัน ๑๕,๘๔๐  บาท  ตําแหนงเลขที่ ๐๐๒๒  

สาขาคณิตศาสตร  เพื่อเล่ือนและแตงต้ังให

ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้

ต้ังแตวันที่  ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ฝายนิติการและการเจาหนาที่ 

ไดจัดทําคําส่ังเล่ือนและแตงต้ังบุคคล

ดังกลาวแลว 

ฝายนิติการและ

การเจาหนาที ่

๕. อนุมัติใหคางานกองนโยบายและแผน 

กําหนดตําแหนงเปน ระดับ ๗ – ๘ 

ฝายนิติการและการเจาหนาที่ 

ไดจัดทําประกาศมหาวทิยาลัยแจงให

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

เพื่อเปดโอกาสใหยื่นความประสงค 

เขาสูตําแหนงผูอํานวยการกอง

นโยบายและแผน ขณะนี้ไดส้ินสุด

กําหนดการแลว  มีผูยืน่ขอเขาสู

ตําแหนง จาํนวน ๑ ราย  โดย

มหาวิทยาลัยจะดําเนนิการประเมิน

คุณสมบัติบุคคลดังกลาว             

ตามข้ันตอนตอไป 

ฝายนิติการและ

การเจาหนาที ่

๖.   อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม

คร้ังที่ ๔) เพื่อสนับสนนุโครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต           

แจงใหหนวยงานที่เกีย่วของ

ดําเนนิโครงการตามคําขอต้ัง

งบประมาณแลว 

กองนโยบาย

และแผน 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๕- 

จํานวน  ๖,๑๖๐,๐๐๐  บาท   

เร ี่  มติที่ประชุม 
ใหความเหน็ชอบแผนการประกันคุณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  

การดําเนินงาน 
แจงสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาท

ื่องท ผูรับผิดชอบ

สํานักประ

คุณภาพ

๗. ภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ราบ และดําเนินงาน  

ตามแผนฯ 

กัน

การศึกษา 
 

 

๔.๒  ซัก ใจเกี่ยวกับการจดัการศกึษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 

ซอมความเขา
ความเปนมา  

  ดวย ปรากฏขอเท็จจริงในปจจุบันวามีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทัง้ของรัฐ และเอกชนไดเปด

ดําเนนิการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร  โดยการจางเหมาบริษัทเอกชน หรือนกัวชิาการอิสระ

าบภายใน  ๙๐  วนั  นับแตไดรับหนงัสือฉบับนี้  โดยมี

ยีบวาระนี ้  

 

นอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 

ใหเปนผูดําเนนิการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบงผลประโยชนที่ไดระหวางกนั 
  ในการนี้  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงใครขอความรวมมือมายังสภามหาวิทยาลัย หรือ

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทกุแหงเพื่อสํารวจตรวจสอบวาในสถาบันมกีารจัดการศึกษาในลักษณะเชนนีบ้าง

หรือไม  ประการใด  หากมีกใ็ครขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษายุติการดําเนินการดังกลาว  โดยทนัท ี 

และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทร

รายละเอียดตามหนงัสือที่แนบทายระเบ
 

  ที่ประชุมรับทราบ    

๔.๓  การจัดการศึกษา
  ความเปนมา  
  ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดเคยแจงใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐถือปฏิบ

เร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันตามแนวทางท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดว

การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  เร่ืองหลักเกณฑและแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  รายละเอียดตามหนงัสือที ่ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๔๐๒  ลงวนัที่ ๘ เมษายน 

๒๕๕๒  หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๗๔๔  ลงวนั

ัติ  

ย

ที ่๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนงัสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๓๖๖  

รมการการอุดมศึกษา  ไดมีขอเสนอแนะเกีย่วกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง

ลงวนัที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ ตามลําดับ 

  อนึ่งคณะกร

ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 
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  ๑.  ไมควรจัดการศึกษานอกที่ต้ังทับซอนในพืน้ที่ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเวนแตในพืน้ทีน่ัน้ไมมี

จ         

ึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  ณ  นอกสถานที่ต้ังของสถาบัน 
มจาํเปนในการเสนอจดัการศึกษานอกที่ต้ัง  จะตองมคีวามชัดเจน 

ี้    

การจัดการศึกษาหลักสูตรนัน้ และอาจมีความรวมมือกบัหนวยงานทีจ่ะพัฒนาบุคลากรเปนการเฉพาะกิ

แลวยุบเลิกเม่ือส้ินสุดภารกจิ 
  ๒.  ไมควรจัดการศ

 ๓.  เหตุผลและควา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายในระเบียบวาระน
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๔  โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต 
  ความเปนมา 
  ดวย  ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)  ไดจัดสงหนังสือขอขอบคุณ     

ตามหนังสือที่ นร ๕๑๑.๓.๖/ว ๒๘๒๒  ลงวันที่  ๑๐  มิถนุายน ๒๕๕๓    ในความรวมมืออยางมียิง่จากสํานักงาน

และสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวม ๙๒   แหง     

ึ่งมหาว งัสือที่แนบในระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เขารวมโครงการดังกลาวนี้ดวย  รายละเอียดตามหนซ

วาระนี ้

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๕  โครงการจัดต้ังมหาวทิยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
  ความเปนมา 
  ตามที่จงัหวัดตาก  ไดจัดทําโครงการจัดต้ังมหาวทิยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช           

ูปแบบการจัดต้ัง

ังกัดคณะกรรมการการ

รการอุดมศึกษา  จึงกําหนดใหมีการประชุมและเขาศึกษาพืน้ที่เพื่อใหเหน็ศักยภาพ

ทีม่ีอยูของจังหวดัในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยฯ  ในวนัที ่๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เวลา  

เพื่อเทิดพระเกยีรติและนอมรําลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยร

มหาวิทยาลัยจะเปนการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีอยูในพื้นที่จงัหวัดตาก ในส

อุดมศึกษา จํานวน ๒  สถาบัน  ดังนี ้
  ๑.  สํานักบริหารศึกษาเขตพืน้ที่ตาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  ๒.  ศูนยอุดมศึกษาแมสอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  คณะกรรมกา

ความพรอมและทรัพยากร

๑๐.๓๐ น.  ณ  หองประชุมทีลอซู  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดตาก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

แนบทายในระเบียบวาระนี ้   
   

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๗- 

ที่ประชุมรับทราบ  และไมเหน็ดวยก  ับการจัดต้ังมหาวทิยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

และมอบ

สภามหาวทิยาล
 
 

 
ระเบียบวาระ

หมายให นายประเสริฐ  ตันสกุล  เปนผูแทนมหาวทิยาลัย  และนายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา  เปนผูแทน

ัย  เขารวมประชุมตามกาํหนดการดังกลาว 

ที่  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ (๑) อนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  

  

  การพิจารณา
  ภาคปกติ ภาคเรียนที ่๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  

       (๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
            ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒  

(๓) การพจิารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสาํเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
      ภาคเรยีนท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๒   
ความเปนมา  

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 

เนื่องจา ษา  ๒๕ ศึกษาระดับปริญญาตรี   

ประเภทภาคปกติ  ประเภ ฑิต ดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)  ทั้งนี ้มหาวทิยา ําเน การศึกษา  ซึง่ผลเปนทีถู่กตอง

แลว  จงึนาํเสนอ  ดังนี ้
 

๑. ระดับ ติ  รว ะกอบดวย 

   

   

.  ระดับบัณฑิตศึกษา

ิน่  จํานวน  ๒  คน 

านวน  ๑  คน 

  

กในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึก ๕๒ มีผูสําเรจ็การ

ทภาค กศ.บป.  และระดับบัณ ศึกษา  (รายละเอีย

ลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการด นิการตรวจสอบผล

สภามหาวทิยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว

ปริญญาตรี ประเภทภาคปก มทัง้ส้ิน  ๓๔  คน ปร

๑.๑  สาขาวิชาการศึกษา  จํานวน     ๙  คน 

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสต จํานวน   ๑๗  คน ร 

๑.๓  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ จํานวน     ๘  คน 

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป.  รวมทั้งส้ิน  ๗๙  คน ประกอบดวย 

๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน     ๓๓  คน 

๒.๓  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ จํานวน     ๑๘  คน 

๒.๔  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน        ๑  คน 

๒.๕  สาขานติิศาสตร  จํานวน      ๒๗  คน 

๓   รวมทั้งส้ิน  ๑๐ คน   

๓.๑  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   จํานวน  ๓  คน 

๓.๒  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาหลักสูตรและการสอน   จํานวน  ๔  คน 

๓.๓  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ

๓.๔  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายทุธศาสตรการพฒันา  จํ

 

มิถุนายน ๒๕๕๓ 
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ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี  

ประเภท

  

ภาคปกติ  ประเภทภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที ่๓  ปการศึกษา ๒๕๕๒  
  

มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 

 
อุดมศึก

 
๕.๒  การพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการพลเรอืนในสถาบนั
ษาทีเ่กษียณอายุราชการ 

ความเปนมา 
ดวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงคจะตอเวลาราชการใหกับนายชัชวาล

ธรรมสอน  ตําแหนง  รองศาสตราจารย  ระดับ ๙  สังกดัโปรแกรมวิชาเทคโนโลยโียธา  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึง่จะเกษียณอายุราชการในวัน

ย  

ที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓   
           เพ การของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  เปนไป

ดวยความเรียบร และเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขการตอเวลา

ราชการพลเรือน

ชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษยีณอายุ

าชการ รายละเอียดตาม (ราง)เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  

ื่อใหการพิจารณาการตอเวลาราช

อย เกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลารา

ร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ 

.ศพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ . 2550 

 

ประเด็นพิจารณา   อนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพจิารณาการตอเวลาราชการขาราชกา

พลเรือนในสถา

ร 
บันอุดมศึกษาท่ีจะเกษยีณอายุราชการ 

 
 

 มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  แตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุ

ราชการ และหาก ลาราชการในรายอ่ืน ๆ  มอบหมายใหอธิการบดีสรรหาผูเหมาะสมและแจง

หสภาทราบ 

มีกรณีการตอเว

ใ
 

๕.๓  การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร ประจําป ๒๕๕๓  
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๙- 

ความเปนมา 
  

    

นวปฏบิัติ

 ตามทีพ่ระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มีผลบังคับใช  โดยความในหมวด  ๔

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  มาตรา ๔๙  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวยประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ซึ่งสภามหาวทิยาลัยแตงต้ังโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย    
 แ  
 

  

จ 
หนาที ่ตามทีก่ําห าะใหมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปน

กใหหนวยงาน หรือบุคลที่เกี่ยวของในหนวยงานตางๆ   

ของมหาวทิยาลั

  ๒) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 

  สภา

มหาวิทยาลัย 
๒. สภ าคม พ.ศ.๒๕๕๓   

ใหความเหน็ชอบแตงต้ังค ัย ตามคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแ

การ 
• ยน จร  

๓)  นายสุนทร  อนเุพชร    กรรมการ 

๑.  สภามหาวทิยาลัยไดออกขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใชเมื่อวันที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย  มีอํานา

นดในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพ
ี ้
  ๑) ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  การ

จัดการศึกษาและการวิจยั ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรีย

ยมาใหขอมลูหรือสงมอบเอกสารหลักฐานแกคณะกรรมการเพื่อประกอบการพจิารณาได 

  ๓) กําหนดหลักเกณฑและวธิีการรับฟงความคิดเหน็อยางกวางขวางเกีย่วกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของมหาวทิยาลัย และของอธิการบดี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๕๐ (๑)  

แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
ใหหลักเกณฑตามทีก่ําหนดในขอ (๒) และ (๓) ตองไดรับความเห็นชอบจาก

ามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที ่๑ / ๒๕๕๓  เมื่อวนัที ่ ๒๗  มกร

ณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาล

พงเพชร ที่  ๐๐๑ / ๒๕๕๓ ประกอบดวย 
๑)  นายวีระศักด์ิ   ปบัว    ประธานคณะกรรม

  ๒)  ผูชวยศาสตราจาร ิรัตน  จิตร  กรรมการ

๔)  รองศาสตราจารยสามัคคี  บุณยะวัฒน กรรมการ 
๕)  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ  กรรมการและเลขานุการ 

๖)  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว   ผูชวยเลขานุการ 
๗)  นางสาวเกศกนก  ไทยแท   ผูชวยเลขานุการ 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๐- 

ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและผูบริหาร  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว 
๓.  สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยและผูบริหาร  ประจําป

พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการฯ ไดประชุม แลว ๔ คร้ัง เพื่อดําเนนิการกําหนดหลักเกณฑ  วิธกีารติดตามต

 

รวจสอบ

และประเมินผลงาน  หลักเกณฑและวิธกีารรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวทิยาลัย และ

ผูบริหาร  ซึ่งไดด

ไป

วิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  คณะกรรมการฯ จงึขอนําเสนอราง

หลักเกณฑ  วธิีก

ําเนินการเสร็จส้ินแลว 
ดังนัน้  เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารเปน

ตามเจตนารมณ แหงพระราชบัญญัติมหา

ารติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน  หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนาที่ของมหาวทิยาลัย และผูบริหาร  ตามรางเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเลม) 
 
ระเด็นพิจารณาป      พิจารณาใหความเหน็ชอบหลักเกณฑ วธิีการติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมิน

๕๕๓ 
 

ผลงาน    และหลักเกณฑวธิีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาทีข่องมหาวทิยาลัย และ

ผูบริหาร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบหลักเกณฑ วิธกีารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ิญญาเอก 

และหลักเกณฑวิธกีารรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบัติหนาที่ของมหาวทิยาลัย และผูบริหาร ประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  ตามที่เสนอ 

 
๕.๔   การพิจารณาใหทนุสนับสนุนการศกึษาแกบคุลากรสําหรบัการศึกษาระดับปร

ในตางประเทศเปนกรณพีิเศษ 
ความเปนมา 
ดวย  นายกมลวัฒน  ภูวชิิต ตําแหนง อาจารย  ระดับ ๗   สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร ผูรับอนุญาตใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก   สาขา ภาษาศาสตรประยุกต  ณ มหาวิทยาลัย

เซาทแธมตัน(University of  Southampton) เมืองเซาท แธมตัน ประเทศสหราชอาณาจักร และไดขอรับทุน

สนับสนนุการศึกษาตอดังกลาวจากมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยมหาวทิยาลัยไดนําเสนอ

คณะกรรมการกองทนุขาราชการและบุคลากร พิจารณาเมื่อคราวประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒  

มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ เหน็สมควรใหการสนับสนนุทนุการศึกษาตอดังกลาว  เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผู

มีความรูความสามารถในภาษาอังกฤษ ระดับดีเยี่ยม สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ถงึ ๖๒๐ 

คะแนน  ประกอบกับเปนสาขาท่ีมหาวทิยาลัยขาดแค

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 

   

ลนเปนอยางมาก  จึงมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพจิารณาเปน หลักสูตร ที่มหาวทิยาลัยเซาท แธมตัน แจงไวที่ปละ 

๒๖,๔๓๘.๔๕ ปอนด ุงเทพฯ ณ วันที ่ ๑๐  

มิถุนายน  ๒๕๕๓ ารศึกษาตอดังกลาวเกินวงเงิน    

กรณีพิเศษ   เนื่องจากคาใชจายตลอด

   คิดเปนเงนิไทยโดยประมาณตามอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารกร

 เปนเงนิ ๑,๒๘๒,๗๙๘.๔๕ บาท ตอป  ซึ่งคาใชจายในก

มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๑- 

ตามขอบังคับมห

ารกองทนุขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพ ิได 

าวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยกองทุนพฒันาขาราชการและบุคลากร  มหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่คณะกรรมก

ชร จะพิจารณาอนุมัต    

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗    

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยกองทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นพิจารณา อนุมัติทนุสนบัสนุนการศึกษาให นายกมลวัฒน  ภูวชิิต เพื่อเปนทนุ 

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก  สาขา ภาษาศาสตรประยุกต  ณ มหาวทิยาลัยเซาทแธมตัน (University of  

outhampton)   เมืองS

 

เซาทแธมตัน ประเทศสหราชอาณาจักร ตลอดหลักสูตร  

มติที่ประชุม   อนุมัติสนับสนนุทนุการศึกษาใหกับนายกมลวัฒน  ภูวิชติ สําหรับการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก  ในตางประเทศเปนกรณีพิเศษ ในวงเงิน ๒๖,๔๓๘.๕๕  ปอนดตอปการศึกษา  ระยะเวลาไม

เกิน ๓ ป สําหรับเร่ืองคาใชจายใหกําหนดเงินคาใชจายเชนเดียวกับนกัเรียนทุนรัฐบาล โดยทําขอตกลงฝากอยูใน

ความดูแลของ ก.พ. 

 
๕.๕  การพิจารณาแผนพฒันาสถาบันสูกากล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ความเปนมา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓      

ไปแลวนั้น  ซึง่มีต

ทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ  โดยไดรับการจัดอันดับเปน

ันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกในสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางที่เปนทีย่อมรับ 
 ห

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้

ประเด็นพิจารณา

ัวช้ีวัดที่  ๕ เร่ือง ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล  กาํหนดใหมหาวิทยาลัยจะตอง

ดําเนนิการพฒันามหาว

สถาบ

เพื่อใหบรรลุเปา มายตามตัวช้ีวัดดังกลาว  มหาวทิยาลัยฯ จงึขอนาํเสนอแผนพฒันาสถาบนัสู 

สากล ประจําป
 

   พิจารณาใหความเหน็ชอบแผนพฒันาสถาบันสูสากล  ประจําปงบประมาณ

.ศ.๒๕พ ๕๓ 
 

 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๓ 

ตามที่เสนอ 

 
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๒- 

  านรับรองมาตรฐาน

และประเม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏ ัฏกําแพงเพชร โดยมีตัวช้ีวดัที่ ๓  

ระดับความส  จุดเนน รวมทัง้

วัตถุประสงคเฉพ

การใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม

รจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้ง ๔ 

แผน และน  ๔ ประเด็น ไดจัดทํา

แผนปฏ ตอไป 

ตามที่สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) และ สํานักง

ินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ไดจัดใหมีการ

ิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภ

ําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมายทีส่ะทอนเอกลักษณ

าะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้มหาวทิยาลัยไดเสนอแผนปฏิบัติราชการ

ที่สะทอนเอกลักษณ ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแลว  จาํนวน ๔ ประเด็น  ดังนี ้
๑. การอนุรักษ พฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
.  ๒

๓. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๔. 

อนึ่งตามเกณฑการประเมิน  มหาวิทยาลัยจะตองดําเนนิกา

าํเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบ  บัดนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบทั้ง

ิบัติราชการดังกลาวแลว  จงึนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเหน็ชอบเพื่อดําเนนิการ

 
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบรางแผนปฏิบัติราชการ  ดังนี ้
. (ราง) แผนการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ารพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑

๒. (ราง) แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชพีแกสังคม 
๓. (ราง) แผนก

๔. (ราง) แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแผนท้ัง ๔ แผนตามที่เสนอ   
 

๕.๗  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) 
ความเปนมา 

  

  

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงนินอกงบประมาณ  

ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวนัที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  วนัที ่ ๒๗  

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  วนัที ่ ๒๔  กุมภาพนัธ  พ.ศ.๒๕๕๓   วนัที ่ ๒๓  มนีาคม  ๒๕๕๓  และวันที่  ๒๕

พฤษภาคม  ๒๕๕๓    จาํนวน  ๑๓๐,๓๓๑,๔๕๘.๕๖  บาท  จาํแนกเปนเงนิจายขาดจากเงินคงคลัง   

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๓- 

ยร

าวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  แมสอด  จดัหาวัสดุ

ประกอบอาคารเรียนรวม การ โครงการ ารหอปร

สนับสนนุก เอก   จึง มาณ

รายจายเงนิ .ศ.๒๕๕๓  (เพิม่เติมคร้ังที ่๕)  ต ตาม

เอกสารปร เอกสารแยกเลม)  
 นโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจายเงนินอ ๒๕๕๓

(เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) จาํนวน  ๒,๖๘๗,๖๐๐  บาท  ดังนี ้

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน(บาท)

บัดนี้  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารที่เสียหายจากพายุฤดูรอน มห

และอํานวย ปรับปรุงเพิ่มเติมอาค ะชมุเอนกประสงค และ

ารบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญา

นอกงบประมาณประจําป พ

ะกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (
๑. 

มหาวิทยาลัย  ขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประ

อสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียด

  
กงบประมาณประจําป พ.ศ. 

เหตุผล ความจําเปน 

๑ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร   

ที่เสียหายจากพายุฤดูรอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 

ศึกษา ๒๕๕๓  

ัดการ

๘๐๐,๑๐๐  ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

พายฤุดูรอน สงผลตอการจัดการ

เรียนการสอนในปการ

แมสอด จําเปนตองไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมใหพรอมตอการจ

เรียนการสอน 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาเปนไปดวยความเรีย

๒ โครงการจัดหาวัสดุประกอบอาคาร

เรียนรวมและอํานวยการ 

๕๕๒,๕๐๐ แก

บรอย

และมีประสิทธิภาพ   

มีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมในการ

กอสรางอาคารหอประชุม

เอนกประส

๓ าร

หอประชุมเอนกประสงค 

๘๕๐,๐๐๐ 

งค เพื่อประโยชนของทาง

สอย

ทรัพยากรใหเกิดความคุมคา 

โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาค

มหาวิทยาลัยฯ สามารถใช

๔ โครงการสงเสริมดําเนนิงานการจัด

การศึกษ

๔๘๕,๐๐๐ เพื่อใชในการบริหารและจัด

จัดการเรียน

าระดับปริญญาเอก การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

การสอน 

รวมเปนเงิน ๒,๖๘๗,๖๐๐ 

 
  ๒. ฐานะการคลัง 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๔- 

๒.๑)  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๒)  จํานวน  ๑๑๒,๖๘๐,๐๑๒.๘๘  บาท 

,๖๔๐.๒๓  บาท 

ท 

  ใน ๒ – ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๓    

คาดวามหาวทิยาลัยมีรายไดทั้งส้ิน  ๑๐๕,๐๔๗,๓๕๐  บาท  จาํแนก

๓.๑) นวน  

๓.๒

๐  บาท 
  ๔. 

นุมติัคร้ังที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ - ๔  

  

๕๓      

บประมาณรายรับ)   จํานวน  ๘๒,๑๑๒,๑๔๐  บาท  

๔.๒

  ๒,๖๘๗,๖๐๐  บาท 

)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป  จาํนวน  ๔๘๕,๐๐๐  บาท 

วน   

๑๓๒,๒๓๘,๙๕๘.๕๖  บ

ํานวน  ๕๐,๔๒๑,๙๑๘.๕๖ 

บาท 

.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒ +ขอ ๔.๒.๒ )  

ณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๗,๐๗๗,๗๘๓  บาท 

๔.๔.๑)  เง  บ.กศ

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ.  จํานวน  ๓๙,๕๗๘,๔๙๕.๘๗  บาท 

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  ๕๑,๐๘๔

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  ๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘  บา

 

 
  ๓. การประมาณการรายรบั 

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ต้ังแตวนัที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕

ไดดังนี ้

เงิน บ.กศ.   จํา   ๔๑,๖๔๘,๕๕๐  บาท   

)  เงนิ กศ.บป.   จํานวน     ๕๑,๐๐๐,๑๐๐  บาท  

๓.๓)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๒,๓๙๘,๗๐
การประมาณการรายจาย 
๔.๑) ขออ

จํานวน ๑๓๐,๓๓๑,๔๕๘.๕๖  บาท 

๔.๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน      ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖  บาท 

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕

(คิดเปนรอยละ ๗๘.๕๗  ของง

)  ขออนุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๕  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่  ๒๓  มถิุนายน  ๒๕๕๓)  

จํานวน

๔.๒.๑)  เงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง  จํานวน  ๒,๒๐๒,๖๐๐  บาท 

๔.๒.๓

๔.๓)  รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓  จําน

าท  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑+ ขอ ๔.๒.๑) จ

๔

จํานวน  ๘๒,๕๙๗,๑๔๐  บาท 

๔.๔)  งบประมา

นิ . จํานวน  ๑,๔๒๓,๙๖๖  บาท 

๔.๔.๒)  เงิน บป. จํานวน ๑๔,๐๓๗,๓๗๕  บาท  กศ.

๔.๔.๓)  เงินบณัฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๖๑๖,๔๔๒  บาท 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๕- 

 

  ๕. งบประมาณคงเหลือเงนิคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)    

ํานวน  จ ๔๕,๑๘๐,๓๑๑.๓๒  บาท 
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๓  (เพ ยีดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ิ่มเติมคร้ังที่ ๕) รายละเอ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๕)     

ตามที่เสนอ 
 
 ๕.๘   การพจิารณาการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน 
 

ความเปนมา  
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนนิการเปดสอนตามหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาการปกครองทอ าร ที่เปดสอนจํานวน  ๒  หมูเรียน คือ           

หมูเรียน  ๕๒๔๘๔๐๑ , ๕๒๔๘๔๐๒  ใน  แผน ก  แตมีนักศึกษาบางสวนมีความ

ตองการทีจ่ะเรียนในแผน ข  และ ําบ หาวทิยาลัยเปลี่ยนแผนการเรียนเปนที่เรียบรอยแลว  

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงเส กา องนกัศึกษาหมูเรียนดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา  โดยมีรายช่ือนักศึก ตา

หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๑ 
   ลําด  ช่ือ -สกุล 

งถิน่  ในปก ศึกษา  ๒๕๕๒ ข้ึน  มีนกัศึกษา

ซึง่มหาวทิยาลัยไดเปดสอน

ไดท นัทึกขออนุญาตทางม

นอ รเปล่ียนแผนการเรียนข

มเอกสารดังนี ้ษา

ับที่

ง ๑ นายดําเนิน  เงินทอ

๒ ็งศิริ นางสาวชนมปกรณ  เพ

๓  นายพงษพีช  ณ  ลําพูน

๔ นายกรีฑา  แกวประดิษฐ 

๕ นางสาววัชรินทร  ปติสิทธิ์ 

๖ นางสาวประไพ  ราชสุภา 

๗ นายเทวิน  โพธิ์ศรี 

๘ นายชลศิริ  จันทร 

 นายพิชิต  ชัยแสงแกว ๙

๑๐ นางปรวรรณ  ไตรวาท 

๑๑ นางสาวอัจฉรา  พลคชา 

๑ าลาภ ๒ นางสาวกรกนก  หญ

๑ ําไทย ๓ นางสาววาสนา  ค

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๖- 

๑๔ นางวรรณิภา  บุญชู 

 
หมูเรียน  ๕๒๔๘๔๐๒ 
 

   ลําด  สกุล ับที่ ช่ือ -

๑ นายสุนทร  อุนใจ 
๒ นายสุธี  ประคํา 

 
 

   ลําด ช่ือ -สกุล ับที่ 

๓ ขตวิทย นายสุวรรณโชค  เหลาเ

๔ นางนัชชา  สีสมุทร 

๕ 
 

นางสาวสุคนธ  สมบัติมาก 

๖ นางวันเพ็ญ  อินทรสูต 

๗ นางจริญญา  หมวกแกว 

๘ นายญานกร  ธรรมวิเศษ 

๙ นางภัทรวดี  รุงศรี 

๑๐ นางมยุรา  เพชรโพธิ ์

๑๑ นางนภสร  สิทธิจันดา 

๑๒ นางวนิดา  พันธดวง 

๑๓ นายฤทธี  เหลาเขตกิจ 

 
ประเด็นพิจารณา   ใหความเหน็ชอบ การเปล่ียนแผนการเรียนของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิน่  จํานวน  ๒  หมูเรียน คือ           

หมูเรียน  ๕๒๔๘ ๐๒   ๔๐๑ , ๕๒๔๘๔
 
 

มติที่ประชุม   ใหความเหน็ชอบตามที่เสนอ 

 
 ๕.๙   การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงนิ 
โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งระบบ ตามแผนปฏบิัติการไทยเขมแข็ง 
พ.ศ.๒๕๕๓   

ความเปนมา  
  ดวยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และเครือขายสถาบันอุดมศึกษารวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๗- 

ผูบริหารสถานศึก ๕  

ละอุทัยธาน ี ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่  

๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  จําเปนตองจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย

การรับจายเงนิโค เขมแข็ง 

บียบวาระนี ้

ษา และครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕

ในการดําเนนิการโครงการนี ้ ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดําเนินการฝกอบรมผูบริหาร

สถานศึกษาและครูในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค แ

๓

รงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทย

เพื่อความสะดวกในการดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกบัโครงการดังกลาว  ใหเปนดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเ

 

ประเด็นพิจารณา   ใหความเหน็ชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

วาดวยการรับจายเงินโครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งระบบ  ตามแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง (ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

มติที่ประชุม   ใหความเหน็ชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

วาดวยการรับจายเงินโครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งระบบ  ตามแผนปฏิบัติการไท

เขมแข็ง (ประจําปงบประ

ย

มาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ะเบียบวาระท่ี  ๖
 
ร    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

ลัย  เสนอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรที่

  

ื่อประชุมและจัดทําแนวทางในการหารายไดเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา

ของมหาวทิยาลัย

  ๑.  ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยา

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ๒ หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตรอาชีวอนามยั และหลักสูตรภาษาพมา

นั้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการจัดทําแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาสูตรดังกลาวแลว 

  ๒.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กาํลังดําเนนิการรวบรวมและจัดทาํทําเนียบ

ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย เพ

ตอไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดมีการประชุมเมื่อวันที่  ๙  มถิุนายน  ๒๕๕๓  นั้น  

คณะกรรมการมีความประสงคจะพบสภามหาวิทยาลัย  โดยจะจัดใหมีการประชุมใชชื่อวา “พบสภา

หาวิทยาลัย”  จงึขอใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดวนัประชุม ทั้งขอใหกําหนดวนัประชุมกอนม ส้ินสุดการเรียน

ารสอนในภาคเรียนที ่๑    

ประธานที่ประชุมรับทราบ  โดยกําหนดใหมีการประชุมในวนัที ่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๓   

ก

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 -๑๘- 

หากมีประเด็นคําถามใหสงประเด็นคําถามถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  ลวงหนาได ๒ ประเด็น และซักถาม

ประเด็นคําถามในที่ประชุมไดอีก ๒ ประเด็น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๘   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

อดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปใน

ะเบียบวาระท่ี  ๙

ส การประชุมคร้ังตอไป 

 

 

 

 
ร    เรื่องอ่ืน ๆ 

กําหนดประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่  ๖ / ๒๕๕๓  

ลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธกิารบด

ําแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๕  น. 

 (นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

(นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  วนัพุธที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

เว ี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก

 

 

 

 

 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 

-๑๙- 
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