
• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  
๒๕๕๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ว  

ยั 

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ 
วันพธุที่ ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี  ชั้น ๒ 
มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

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

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแก    นายกสภามหาวิทยาลัย 

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาล

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐.  นายสมจติร  ล้ิมลือชา    ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

๑๒. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔.  รองศาสตราจารยระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
  ๑. นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

  ๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๓. นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ



 -๒- 

  ๔.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิ์แกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ๑.  โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลยัสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหมีการประชุมโครงการจัดต้ัง

มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และศึกษาพืน้ที ่ศักยภาพความพรอม และทรัพยากร              

ตามโครงการดังกลาว  เมื่อวันที่ ๒ – ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ  หองประชุมศาลากลางจังหวัดตาก นัน้     

สภามหาวทิยาลัยไดมอบหมายให  อาจารยประเสริฐ  ตันสกุล  และนายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา  กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมในนามมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ซึง่คณะกรรมการทัง้หมดไดเขาศึกษา    

ดูงานพืน้ที่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  ในวันที่ ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๓  ซึง่ทางมหาวิทยาลัย  

ไดจัดทําเอกสารแสดงความคิดเห็นในการนํามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดไปหลอมรวมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพื่อจัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เสนอ

ใหกับคณะกรรมการศึกษาพื้นที่ดังกลาว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ซึ่งกรรมการทีป่ระชุม

สวนใหญไมเหน็ดวยกับการหลอมหลวมท้ัง ๒ สถาบันการศึกษาเพื่อใหเปนไปตามโครงการดังกลาว 
  ๒.  ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุคลากรสาํหรับการศึกษาการศกึษา  ระดับปริญญา
เอกในตางประเทศ เปนกรณีพิเศษ 

ตามที่สภามหาวทิยาลัย  ไดมีมติอนุมัติทุนสนบัสนนุการศึกษากับอาจารยกมลวัฒน  ภูวิชิต  

สําหรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ในตางประเทศ  กรณีพิเศษ ในวงเงนิ ๒๖,๔๓๘.๕๕  ปอนดตอป

การศึกษา ระยะเวลาไมเกนิ ๓ ป  และทําขอตกลงฝากอยูในความดูแลของสํานักงาน ก.พ. นัน้  ขณะนี้

มหาวิทยาลัยทราบวาทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีทนุสนับสนนุใหกับอาจารย  มหาวิทยาลัย

จึงสงประวัติ และผลงานของอาจารยกมลวัฒน  ภูวชิิต  เพื่อให สกอ.พจิารณา  หากไดทุนสนับสนนุการศึกษา

ดังกลาว  ผูรับทุนก็จะใชทุนของ สกอ. แทน ของมหาวทิยาลัย 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๓- 

 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๕/๒๕๕๓  เมื่อวนัอังคารที ่   

๒๓  มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมบุณฑริก  ชั้น ๓  อาคารฝกประสบการณวิชาชพี

พระนครแกรนดวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพมหานคร  นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทาํรายงานการ

ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม  มีจํานวน  ๑๘  หนา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ

ประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี ้

 ๑) รายงานการประชุมหนา ๔  แกไขจาก  “เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น.”  เปน   

“เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น.”    

   ๒)  รายงานการประชุมหนา  ๖  รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลัย  

เร่ืองที่ ๕  ใหเพิ่มขอความจาก  “อนุมัติใหคางานกองนโยบายและแผน” เปน  “อนุมติัใหคางานผูอํานวยการ

กองนโยบายและแผน”    

   ๓)  รายงานการประชุมหนา ๘  ระเบียบวาระที ่๔.๔  ความเปนมาบรรทัดที่ ๒  แกไข

จาก “ในความรวมมืออยางมยีิ่ง” เปน “ในความรวมมืออยางดียิ่ง”  

   ๔)  รายงานการประชุมหนาที่ ๑๐  ระเบียบวาระที่ ๕.๒ แกไขจาก “การพิจารณา

แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ”  เปน  

“การพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ที่เกษยีณอายรุาชการ” และใหแกไขเชนเดียวกนัในความเปนมา บรรทดัที่ ๖ และ ๗  

   ๕)  รายงานการประชุมหนา ๑๑  แนวปฏิบัติขอ ๒ บรรทัดที่ ๒  แกไขจาก 

“คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ” เปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ”    

   ๖)  รายงานการประชุมหนา ๑๒  ความเปนมา  บรรทัดที่ ๑๐  แกไขจาก “ธนาคาร

กรุงเทพฯ”  เปน  “ธนาคารกรุงเทพ”  

   ๗)  รายงานการประชุมหนา ๑๒  ระเบียบวาระที่  ๕.๕  แกไขจาก  “การพิจารณา

แผนพัฒนาสูกากล “  เปน  “การพิจารณาแผนพัฒนาสูสากล” 

   ๘)  รายงานการประชุมหนา  ๑๔  ระเบียบวาระที่ ๕.๗  การพิจารณาเงินนอก

งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  แกไขจาก “(เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔)”  เปน  “(เพิ่มเติมคร้ังที่ ๕)”  และ

บรรทัดที่ ๙  แกไขจาก “หอประชุมเอนกประสงค”  เปน  “หอประชมุอเนกประสงค” 

   ๙)  รายงานการประชุมหนา ๑๖  แกไขจาก “ขอ ๔.๒.๓)”  เปน  “ขอ ๔.๒.๒)  และ  

ขอ ๔.๓) แกไขจาก “ จํานวน  ๑๓๒,๒๓๘,๙๕๘.๕๖  บาท  เปน  “จํานวน  ๑๓๓,๐๑๙,๐๕๘.๕๖  บาท” 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๔- 

   ๑๐)  รายงานการประชุมหนา ๑๗  ระเบียบวาระที่ ๕.๘  ความเปนมาบรรทัดที่ ๑  

แกไขจาก  “หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น”  เปน “หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิน่” 

   ๑๑)  รายงานการประชุมหนา ๑๘  ความเปนมาบรรทัดที่ ๘ แกไขจาก “ใหเปนดวย

ความเรียบรอย”  เปน “ใหเปนไปดวยความเรียบรอย” 

   ๑๒)  รายงานการประชุมหนา ๑๙  ระเบียบวาระที่ ๖  ขอ ๑  บรรทัดที ่๓  แกไขจาก 

“มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาสูตรดังกลาว”  เปน  “มหาวิทยาลัยได

ดําเนนิการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
  -  ไมม ี
 
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 ใหความเหน็ชอบคําส่ังมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  การแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการ

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ที่จะเกษียณอายุราชการ 

งานการเจาหนาที่และนิติการได

จัดทําคําส่ังแตงต้ัง  การแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษยีณ 

อายุราชการ ตามคําส่ังมหาวทิยาลัย   

ที่ ๗๐๔/๒๕๕๓  ลงวนัที ่ ๖ 

กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

งานการเจาหนาที่

และนิติการ 

๒ ใหความเหน็ชอบหลักเกณฑ วิธกีาร

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ

หลักเกณฑวธิรัีบฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหนาที่ของมหาวทิยาลัย และผูบริหาร 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓   

แจงใหคณะกรรมการติดตาม ฯ  

ทราบ และดําเนินงานตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด 

คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบ

และประเมินผล

งานของ

มหาวิทยาลัย 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๕- 

 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๓.   อนุมัติสนับสนนุทนุการศึกษาใหกับ

นายกมลวัฒน  ภูวิชิต  สําหรับการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก ในตางประเทศเปนกรณี

พิเศษ  ในวงเงนิ ๒๖,๔๓๘.๕๕  ปอนดตอป

การศึกษา  ระยะเวลาไมเกนิ ๓ ป สําหรับเร่ือง

คาใชจายใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับ

นักเรียนทนุรัฐบาล โดยทําขอตกลงฝากอยูใน

ความดูแลของสํานักงาน ก.พ. 

มอบงานการเจาหนาที่และ    

นิติการดําเนนิงานในสวนของการทํา

ขอตกลงฝากอยูในความดูแลของ 

สํานักงาน ก.พ. แจงอาจารย

กมลวัฒน  ภูวชิิต และคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ทราบ 

งานการเจาหนาที่

และนิติการ 

๔ ใหความเหน็ชอบแผนพัฒนาสถาบัน         

สูสากล  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให     

ผูกํากับดูแลและผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด

จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แลว   

 

 

รองฯฝายวางแผน

และพัฒนา  

๕ ใหความเหน็ชอบ แผนการอนุรักษ พัฒนา

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม,  แผนการใหบริการวิชาการและ

วิชาชพีแกสังคม, แผนการพฒันาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา และแผนการ

สงเสริมและสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

รองฯวทิยบริการ  - มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบจดัประชุม

หนวยงานเพื่อสรางความเขาใจ

เกณฑแหงความสําเร็จ รวมทั้งจัดทํา

แผนปฏิบัติงานเพื่อความสาํเร็จตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แลว   

- รองฯวิชาการ 

- รองฯจัด

การศึกษา

ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๖ อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม

คร้ังที่ ๕) เพื่อสนับสนนุโครงการปรับปรุง

ซอมแซมอาคารที่เสียหายจากพายุฤดูรอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  

จํานวน  ๘๐๐,๑๐๐ บาท  โครงการจัดหา

วัสดุประกอบอาคารเรียนรวม และ

อํานวยการ  จาํนวน  ๕๕๒,๕๐๐ บาท  

โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคาร 

แจงใหหนวยงานที่เกีย่วของ

ดําเนนิโครงการตามคําขอต้ัง

งบประมาณแลว 

กองนโยบาย 

และแผน 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๖- 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 หอประชุมเอนกประสงค จาํนวน  ๘๕๐,๐๐๐  

บาท  และโครงการสงเสริมดําเนนิงานการ    

จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก   จํานวน  

๔๘๕,๐๐๐  บาท  รวมทัง้ส้ิน  ๒,๖๘๗,๖๐๐  

บาท 

  

๗        ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแผนการเรียน

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร 

มอบงานประสานการจัดการ

บัณฑิตศึกษาดําเนนิการแจง

นักศึกษาทั้ง ๒  หมูเรียน ทราบ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

ปกครองทองถิน่  จํานวน  ๒  หมูเรียน  ไดแก  

หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๑ ,หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๒   

งานประสานงาน

การจัด

บัณฑิตศึกษา 

๘         ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงนิ

โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา 

และครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข็ม

แข็ง (ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

งานเลขานุการ นําเสนอระเบียบ

ใหนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม

และแจงผูรับผิดชอบโครงการ และ

ฝายการเงนิใหทราบและดําเนนิการ

ตามระเบียบดังกลาว 

งานเลขานุการ 

 
 ๔.๒   การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการและการใหความเหน็ชอบเพื่อให
ตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่กาํหนดเพ่ิมขึ้นไดรบัเงินประจาํตําแหนง 
 

ความเปนมา  
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  คร้ังที่ ๔/ ๒๕๕๓  เมื่อวนัที ่ ๒๕  พฤษภาคม  

๒๕๕๓  อนุมติัการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน ๒  ราย ไดแก นายชัชวาลย  ธรรมสอน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘   

ข้ัน  ๒๗,๕๕๐ บาท  ตําแหนงเลขที่  ๐๐๕๐  สาขาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม  เพื่อเล่ือนและแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  ทัง้นี้   ต้ังแตวนัที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒  และ นายไพชยนต                 

สิริเสถียรวัฒนา  ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๗  ข้ัน ๑๕,๘๔๐  บาท  ตําแหนงเลขที่ ๐๐๒๒  สาขาคณิตศาสตร  

เพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้ต้ังแตวันที่  ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓  นัน้  

งานการเจาหนาที่และนิติการ  ไดดําเนินการแตงต้ังใหบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการและการใหความ

เห็นชอบเพื่อใหตําแหนงและจํานวนตําแหนงทีก่ําหนดเพิ่มข้ึนไดรับเงนิประจําตําแหนง ดังกลาว ไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตรวจสอบผลการ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๗- 

  คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

ทําหนาที่แทน ก.พ.อ.  ไดพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทีท่ําหนาทีป่ระเมินผลงานทาง

วิชาการฯ  เปนผูทรงคุณวฒุิที่มีความเชีย่วชาญไมตรงกับผลงานที่ใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรอง

ศาสตราจารย  จงึมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงานทาง

วิชาการฯ  ทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาวิชาเดียวกับผลงานที่ใชในการเสนอขอตําแหนงรองศาสตราจารย       

ของผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย  ธรรมสอน และทําการประเมินผลงานของผูเสนอขอใหมอีกคร้ัง รายละเอียด

ตามหนังสือทีแ่นบในระเบียบวาระนี ้

 
๔.๓  การประชุมวิชาการของที่ประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย  

  ดวยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ทกสท)  รวมกับสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กาํหนดจัดประชุมวิชาการเร่ือง “บทบาทของกรรมการมหาวทิยาลัยใน

การปฏิรูปการศึกษาไทย”  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ  หองคอนเวนชัน่ฮอลล  ศูนยประชุม

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  โดยขอเรียนเชิญอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เขารวมการประชุม

ดังกลาว  ในสวนของมหาวทิยาลัยฯ ทานอาจารยวีระศักด์ิ  ปบวั  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เขารวมการประชุม

สําหรับสาระและเนื้อหาของการประชุมดังกลาว  งานเลขานุการ ไดสําเนาแจงคณะกรรมการทุกทานในการ

ประชุม และเนื้อหาโดยสรุปที่เกี่ยวของกบับทบาทหนาทีข่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหไปสูเปาหมายอยาง

มีคุณคามีดังนี ้

 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดมีการประเมินตนเอง เก่ียวกับบทบาทหนาทีท่ี่ผานมา ๑.

๒.  ใหประเมนิผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยทกุป 

๓. กําหนดปฏิทนิการประชุมสภามหาวทิยาลัยตลอดทั้งป 
๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการกล่ันกรอง ระเบียบวาระ และขอบังคับที่เกีย่วของกับเร่ือง 

ที่จะพิจารณากอนการประชุมสภา  หากกรรมการสภามีขอสงสัยสามารถช้ีแจงเหตุผลได 

  ๕. ควรมกีารปรับปรุง แกไข ระเบียบขอบังคับใหเปนปจจุบัน  โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการ

ปรับปรุงและแกไข 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๘- 

  ๖.  การนาํเสนอเร่ืองเพื่อพจิารณาควรตองศึกษาระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหดี  

เพื่อช้ีแจงใหกรรมการสภาไดมีความเขาใจและจะไดไมใชเวลาในการพิจารณามาก 

  ๗.  สภามหาวทิยาลัยควรตองมีการประเมินผลตามมติที่ประชุมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

  ๘.  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานควรเสนอความ

คิดเห็นของตัวทานเอง และรับฟงความคิดเห็นของกรรมการทานอ่ืน ๆ  ดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
  ภาคปกติ ภาคเรียนที ่๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

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

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 

(๓) การพจิารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตร 
      บัณฑิต  ภาคเรียนที่ ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๒ 
(๔) การพจิารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสาํเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
      ภาคเรยีนท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเติม) 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๒ มีผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี   

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  ทัง้นี้ มหาวทิยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  

ซึ่งผลเปนที่ถกูตองแลว  จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพือ่พิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา

ดังกลาว ดังนี ้
 

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทัง้ส้ิน  ๗  คน ประกอบดวย 

๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน     ๑  คน 

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน     ๖  คน 

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป.  รวมทั้งส้ิน  ๑๘๕  คน ประกอบดวย 

๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน     ๗๕  คน 

๒.๒  สาขาวิชานิติศาสตร  จํานวน     ๔๗  คน 

   ๒.๓  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน     ๖๓  คน 

  ๓.  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู   รวมทั้งส้ิน  ๒  คน   

๔.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งส้ิน  ๓ คน   

๔.๑  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   จํานวน  ๒  คน 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๙- 

 

๔.๒  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาทองถิ่น   

จํานวน  ๑  คน          

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที ่๓  ป

ารศึกษา ๒๕๕๒  

 มติที่ประชุม

ก
  

     อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
๕.๒  กา ็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการประจาํสํานักงานอธิการบดี รพิจารณาใหความเห

ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธกิารบดี  ตามคําส่ัง

สภามหาวทิยาลัยที ่๐๑๒/ ๒

 

๕๕๐  ลงวนัที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๐  นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการชดุดังกลาวได

ปฏิบัติหนาที่ครบ

วยคณะกรรมการประจําสวนราชการหรือ

ตอสภามหาวิทยาลัย

ื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้

 

ประเด็นพิจารณา

วาระแลว 

สํานักงานอธกิารบดี  จงึไดดําเนนิการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธกิารบดี   

ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  วาด

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗   

  มหาวิทยาลัยจึงนาํเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักงานอธกิารบดี  

เพ

   พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  

 

  มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  แตงต้ัง

คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี โดยใหเพิ่มเติมหนาที่ และวาระการดํารงตําแหนงในคําส่ังแตงต้ัง

ดวย 
.๓  การพิจารณาใหความเห็นชอบแนวคิดการจัดต้ังสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

(สสม.) 
๕

ความเปนมา 
  ตามที ่ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  มีดําริจากการปรึกษาหารือข

กลุมบุคคลจํานวนหนึ่ง อันประกอบดวย นายกและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการและอ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากหลายมหาวิทยาลัย ซึง่บุคคลเหลานีน้อกจากจะเปนผูมีบทบาทในสภา

อง

ดีต

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๐- 

มหาวิทยาลัยตางๆ แลว ยงัเปนผูทีม่ีความสนใจและหวงใยในการดําเนนิกิจการของมหาวทิยาลัยในประเทศ

ไทย  จึงมีแนวคิดในการจัดต้ัง “สมาคมสภามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย” (สสม.)   

  ดังนัน้  เพื่อใหการดําเนินการจัดต้ัง (สสม.)  ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน คณะกรรมก

จึงดําริใหมกีารจัดประชุมวิชาการ เร่ือง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ารฯ  

”  

ง 

หง

งกวาง พรอมลงนามใหความเห็นชอบและใหขอคิดเห็น /คําแนะนําเพิ่มเติม และ

งกลับมายังที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมในระเบีย

ณ

เมื่อวันที ่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ  ศูนยประชุมสถาบันวิจยัจุฬาภรณ  โดยมวีัตถุประสงคสวนหน่ึงเพื่อ

ประชามติในการจัดต้ังสมาคมสภามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (สสม.)  และในการนี้  คณะกรรมการฯ   

จึงขอใหมหาวทิยาลัยพิจารณาแนวคิดในการจัดต้ังสมาคมสภามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย (สสม.)  และ

ขอรับการสนบัสนุนในการจัดต้ังองคกรอันจะเปนประโยชนสําหรับอุดมศึกษาไทยอยางยั่งยืนตอไปในภายภาค

หนา  หากเปนการชอบดวยดําริ คณะกรรมการฯ  จึงใครขอใหเกียรติใหความเหน็ชอบตอแนวคิดการจัดต้ั

สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย(สสม.) ตามรางแนวคิดในการจัดต้ัง “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแ

ประเทศไทย”  ตามรางที่แนบมานี ้ รวมทัง้ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพือ่ใหการจัดต้ังสมาคมฯ  เปนไปตาม

ความเห็นของสวนรวมในว

ส

บวาระนี ้

 

ประเด็นพิจาร า  พิจารณาใหความเห็นชอบแบบแสด

ระเทศไทย ” ละขอคิดเห็น/คําแนะนําเพิ่มเติม  

งขอคิดเห็นในการจัดต้ัง  “สมาคมสภา 

มหาวิทยาลัยแห แ
 

งป

มติที่ประชุม ใหชลอการพิจารณาดําเนินการไวกอน 

 
๕.๔   ก ทนุสนับสนุนการศกึษาสําหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  

เปนกรณีพิเศษ
ารพจิารณาให
 
ความเปนมา 
ดวยนายอดิเรก  นวลศรี บุคคลภายนอก  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  

(ภาษาจีนธุรกจิ) เกียรตินยิมอันดับ ๒   จากมหาวทิยาลัยแมฟาหลวง  ไดยื่นขอรับทนุสนับสนนุเพือ่ศึกษาตอ

ระดับปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ   ณ   มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ  ศูนยการเรียน



ะ

ในไทย  ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง   คณะกรรมการกองทนุพฒันาขาราชการและบุคลากร  

พิจารณาแลวเห็นวา  

  - โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ซึง่เห็นวายังขาดบุคลากรสายสอนท่ีมีคุณวฒุิทางการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท  ที่จะเปนศักยภาพของโปรแกรมวิชา 

  - พิจารณาจากประวัติการศึกษาของผูขอรับทุน เห็นวาเปนผูมีผลการเรียนดี   มีประสบการณ

ในการทํางานดานตาง ๆ ประกอบกับไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดนแหงชาติประจําจังหวัดเชียงใหม แล

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๑- 

อ่ืน ๆ ตามขอมูลประวัติสวนตัวที่แนบมาพรอมนี ้  จึงเห็นควรสนับสนุนทุนการศึกษาตอ  ระดับปริญญาโท   

สาขาก

ภาษาและว

(๑) คาใชจายในการศึกษาตามที่จายจริง สําหรับแตละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 

วงเงิน ๓๐๙,๙๐

  

นึ่ง  การใหทนุสนับสนนุการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก  เพื่อบรรจเุปนอาจารย ประจํา 

มหาวิทยาลัยราช วา  

ุม  จงึใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีพิเศษ   
 

ารสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ  ณ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ ศูนยการเรียนในไทย                 

ของมหาวทิยาลัย 

ฒันธรรมปกกิง่ ดังนี ้

๐ บาท   

(๒) คาใชจายสวนตัว เปนเงนิ  ๑๗๒,๘๐๐  บาท  โดยใหเบิกจายเปนรายเดือน ๆ ละ ๗,๒๐๐

บาท 

อ

ภัฏกําแพงเพชร  คณะกรรมการกองทนุพัฒนาขาราชการและบุคลากร พิจารณาแลว เห็น

ระเบียบที่ใชจะเปนแนวปฏิบัติอยูยังไมครอบคล

ประเด็นพิจารณา อนุมัติทนุสนบัสนุนการศึกษาให นายอดิเรก  นวลศรี  บคุลากร

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษ 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติสนับสนนุทนุการศึกษาใหนายอดิเรก  นวลศรี  บคุลากรภายนอก 

  ตามเสนอ 

 
๕.๕  กา ) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงนินอกงบประมาณประจาํป 

 

มหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษ

รพิจารณา (ราง
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
ความเปนมา 

  ดวยในปงบประมาณ  ๒๕๕๔  ซึง่จะเร่ิมในวนัที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  นี ้  มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชร  จําเปนตองเตรียมการจัดทํางบประมาณเงนินอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๕๔  เพื่อ

งนิ

.๒๕๕๔  ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  รวมทัง้ให

อเสนอแนะเพื่อ

การบริหารจัดการและการดําเนินการตามพนัธกิจของมหาวทิยาลัย  รวมทัง้หนวยงานระดับ

คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ทั้งนี้ในการดําเนนิการจัดทํางบประมาณเงนิรายไดดังกลาว  

จะตองเปนไปตามกรอบนโยบายที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

ดังนัน้  เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงนิเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๔  เปนไปไดดวยความเรียบรอย   มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง) นโยบายการจัดทาํงบประมาณเ

นอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ

นาํไปสูการปฏิบัติและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป   ทั้งนี้  รางนโยบายดังกลาวไดผานข    

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๒- 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน

ระเบียบวาระนี้  ม (เอกสารแยกเล ) 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงนิเงนินอกงบประมาณ 

งบปร ป ะมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบนโยบายจัดทํางบประมาณเงนินอกงบประมาณ  ประจํ

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔  ตามที่เสนอ 
 
 ๕.๖  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖)  

ความเปนมา 
  ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงนินอกงบประมาณ  

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

มกราคม พ.ศ.๒๕

าป

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

พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  และวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  จาํนวน  ๑๓๓,๐๑๙,๐๕๘.๕๖  บาท   

จําแนกเปนเงนิจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน  ๕๐,๔๒๑,๙๑๘.๕๖  บาท  และงบประมาณรายจายเงิน

รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวน  ๘๒,๕๙๗,๑๔๐  บาท  (คิดเปนรอยละ  ๗๘.๐๔  ของ

ประมาณรายรับ) 

บัดนี้  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

ิเพ นนุการบริหาร าระดับบัณฑ ัย  จงึขอ

งบป าณ ําป พ.ศ าลัย  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
บายการ มาณรายจายเงนินอกงบประมาณประจ พ.ศ. ๒๕๕๓

ิ่มเติมครั้งที่๖) จาํนวน  ๖๓๖   ดังนี ้

จํานวนเงิน(บาท)

ื่อสนับส จัดการศึกษ ตศึกษา  มหาวทิยาล เสนอนโยบายการจัดทํา

ระม รายจายเงนินอกงบประมาณประจ

๑.  นโย

.๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๖)  ตอสภามหาวทิย

แยกเลม)    
ําป จัดทาํงบประ

,๘๐๐  บาท(เพ

 เหตุผลความจําเปน ลําดับ โครงการ 

๑ โครงการ

บัณฑิตศึกษา

บริหารจัดการศึกษาระดับ ๖๓๖,๘๐๐   เพื่อใชในการบริหารและจัด

 การศึกษาระดับบัณฑิต 

รวมเปนเงิน ๖๓๖,๘๐๐   

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 

 

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  ๕๑,๐๘๔,๖๔๐.๒๓  บาท 

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

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

กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๓- 

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  ๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘  บาท 
  ๓. 
  ใน ี่ น  ๒๕๕๓    

คาดวามหาวทิยาลัย   บาท

 จํานวน     ๕๑,๐๐๐,๑๐๐  บาท  

๔,๗๐๐  บาท 

 -ประมาณการรายรับเดิม  จํานวน 

 นวน 
  ๔. การ

ท 

๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน      ๕๐,๔๒๑,๙๑๘.๕๖  บาท 

(คิดเปนรอยละ ๗๘

นุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๖  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓)  

จํานวน  ๖๓๖,๘๐๐  บา

 

ประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓  จํานวน   

๑๓๓,๖๕๕,๘๕๘.๕

,๔๒๑,๙๑๘.๕๖ บาท 

ยจ ๔.๑.๒ +ขอ ๔.๒.๑ )  

จํานวน  ๘๓,๒๓๓,๙๔๐

ท 

นิ บ.กศ. จํานวน   ๑,๔๒๓,๙๖๖  บาท 

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

บณั

จํานวน  ๔๕,๑๘ า

ประเด็นพิจารณา

การประมาณการรายรบั 
ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ต้ังแตวนัท ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๓๐ กนัยาย

มีรายไดทั้งส้ิน  ๑๐๕,๘๔๓,๓๕๐   จาํแนกไดดังนี ้

๓.๑)  เงิน บ.กศ.   จํานวน    ๔๑,๖๔๘,๕๕๐  บาท 

๓.๒)  เงนิ กศ.บป.  

๓.๓)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๓,๑๙

   ๑๒,๓๙๘,๗๐๐  บาท 

- รายรับเพิม่ (ระดับปริญญาโท) จํา           ๗๙๖,๐๐๐  บาท 
ประมาณการรายจาย 

๔.๑) ขออนุมติัคร้ังที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ - ๕  

จํานวน  ๑๓๓,๐๑๙,๐๕๘.๕๖  บา

๔.

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓      

.๐๔  ของงบประมาณรายรับ)   จํานวน  ๘๒,๕๙๗,๑๔๐  บาท  

๔.๒)  ขออ

ท 

๔.๒.๑)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป  จาํนวน  ๖๓๖,๘๐๐   บาท

๔.๓)  รวมงบ

๖  บาท  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑) จํานวน  ๕๐

๔.๓.๒) งบประมาณรา ายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ 

  บาท   

๔.๔)  งบประมาณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๗,๐๗๗,๗๘๓  บา

๔.๔.๑)  เง

๔.๔.๓)  เงิน ฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๖๑๖,๔๔๒  บาท 

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

๐,๓๑๑.๓๒  บ ท 
 

 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

.ศ.๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๖) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) พ
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๔- 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๖)     

ามที่เสนอ
 

ต  

 

 

 

 ๕.๗   การเปลี่ยนแปลงสาขาการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 
ความเปนมา  

  ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที่ ๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๕  

พฤษภาคม  ๒๕๕๓  มีมติอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพือ่เล่ือนและแตงต้ัง นายชัชวาลย  ธรรมสอน ขา

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘   ข้ัน  ๒๗,๕๕๐ บาท  ตําแหนงเลขท

๐๐๕๐ ใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  สาขาออกแบบ – เขียนแบบสถาปตยกรรม  ทั้งนี้   ต้ังแตวันที ่ ๓๐

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒  นัน้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตรวจสอบผลการดําเนินการพิจารณ

กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย  ธรรมสอน  เปนตําแหนงรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชา

ออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม  ตามวธิีการกล่ันกรองคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการแลว  เห็นว

กระบวนการพจิารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ของผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย  ธรรมสอน  ถูกตอง

ตามหลักเกณฑและวิธกีารที ่ก.พ.อ. กําหนด  มีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหนาทีป่ระเมินผลงานท

วิชาการฯ  จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ. กาํหนด  แตคณะอนุกรรมการเกีย่วกับตําแหนงทางวิชากา

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทาํหนาที่แทน ก.พ.อ.  ไดพิจารณาเหน็วาคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒทิี่ทาํหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ เปนผูทรงคุณวฒุิที่มีความเชีย่วชาญไมตรงกับผลงาน

ที่ใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  จึงมีมติใหมหาว

ราชการ

ี่  

  

า

า

าง

ร

    

ทิยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ



จารย ของผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย  ธรรมสอน และทําการประเมินผล

วามอนุเคราะหสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้

วิชา

 ๒.  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการระดับรองศาสตราจารยเปน

สาขาวิชาอุตสาห

  

า

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทาํหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ  ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเดียวกับผลงานที่ใช

ในการเสนอขอตําแหนงรองศาสตรา

งานของผูเสนอขอใหมอีกคร้ัง ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล  ธรรมสอน  ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง

รับทราบ และไดทําหนังสือขอค

  ๑.  ขออนุมัติยกเลิกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยสาขา

ออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 

 

กรรมศึกษา 

๓.  ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  เพื่อพิจารณาดําเนนิการ 
 

ประเด็นพิจารณ       

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๕- 

๑. พิจารณาอนุมติัยกเลิกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 
สาขาวิ

ลงการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย

ชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 

  ๒.  พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแป

เปนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 

   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติดังนี้   

๑. อนุมัติยกเลิกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 
สาขาวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 

  ๒.  อนุมัติเปล่ียนแปลงการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยเปน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 

  ๓.  มอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทาํหนังสือแจงใหคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทราบและดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  ตามที ่ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ           

นทีป่ระชุมมีมติใหมกีารจัดกิจกรรมสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย  ซึง่มี

ิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร               

งดนตรี งานราตรี ทอดผาปาการศึกษา    

แรลล่ี ฯลฯ  ซึง่ใน ะ

เมื่อวันที ่๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ใ

วัตถุประสงคเพื่อหารายไดสนับสนนุทุนการศึกษาใหกับนักศึกษามหาว

ในที่ประชุมเสนอ รแสดแนะใหมีกจิกรรมตาง ๆ  เชน  ทอรคโชว  กา

ที่ประชุมกไ็ดมอบหมายใหเลขานกุารคณะกรรมการหาขอมูล และคาใชจายตางของแตล

กิจกรรม เพื่อนํามาพจิารณาในเดือนกันยายนตอไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑. นายกสภามหาวทิยาลัยพบคณาจารย 
อางถงึพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๓  ใหมหาวทิยาลัย 

ัติหนาทีข่องสภา

  

ราชภัฏแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ และในมาตรา ๒๔ นั้น  เพื่อใหการปฏิบ

คณาจารยเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ประกอบกับคณาจารยสวนใหญมีความประสงคจะขอพบ

นายกสภามหาวทิยาลัยเพื่อรับทราบแนวนโยบายการพฒันามหาวทิยาลัยและประเด็นคําถามที่สภา

คณาจารยเปนผูกําหนดประเด็น  จึงกําหนดใหมกีารประชุมและพบนายกสภาในวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๓

ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  ๒.  ทนุพฒันาขาราชการและบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ี่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

-๑๖- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยทนุพฒันา

ขาราชการและบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  อัตราการจายเงนิทุนการศึกษาใหจายเปนคาใชจาย

ท 

เทศ  ไมเกนิวงเงนิ  ๒๔๐,๐๐๐  บาท 

ึกษาในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ  ไมเกินวงเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

  - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตางประเทศ  ไมเกนิวงเงนิ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

การสนับสนุนเพิ่ม

านผูอํานวยการที่

ายสนับสนนุ  กรณีที่มีผูประสงคจะเขาสูตําแหนงดังกลาวควรใหมีการ

ในการศึกษาตามที่จายจริงสําหรับแตละภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร วงเงนิที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้

   - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในประเทศ  ไมเกินวงเงนิ  ๑๕๐,๐๐๐  บา

   - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาโท ตางประ

   -  ทนุการศ

 

จากที่ประชุมสภาคณาจารยเหน็วาการสนับสนนุทุนดังกลาวไมเพียงพอตอคาใชจาย  จงึขอใหทบทวน 

เติมอีกคร้ัง 

  ๓.  การเขาสูตําแหนงผูอํานวยการกอง/ เลขานุการคณะหรือหัวหนาสํานักง

มีฐานะเทียบเทาคณะของบุคลากรส

วิเคราะหความจําเปนการกาํหนดระดับตําแหนงที่สูงข้ึนในหนวยงาน 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๘   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมคร้ังตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันท
 (นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ) 

  การ

การที่

ราชภัฎนครราชสีมา ของนางสาวยุภาดี  ปณะราช  ซึง่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ิจารณาแลว  เหน็วาการโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนอํานาจของอธิการบดี  ดังนัน้เพื่อให

ิดความรอบคอบ เปนธรรมกับผูขอโอน มหาวิทยาลัยจึงไดนําเร่ืองน ี้  

ยรายละเอียดตามสําเนาหนงัสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและ

นุญาตใหโอนยายได หากสามารถหาบุคคลที่มีคุณวฒุิ และคุณสมบัต  

๒.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่ ๗ / ๒๕ ๓ 

ลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ําแพงเพชร 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น. 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

(นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)

๑.  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดรับหนงัสือจากสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ที ่ศธ.๐๕๐๙(๒)/๘๙๒๓  ลงวนัที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เร่ือง  การโอนยายไปรับราช

มหาวิทยาลัย

พ

เก ีเ้สนอพิจารณาในการประชุมคร้ังน

โด

อ ิที่เทาเทยีมกันมาทดแทน 

๕๓  วันพุธที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕

เว

ก

 

 

 

 



 -๑๗- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
   
  

  
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
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