
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครัง้ท่ี ๙ / ๒๕๕๓ 

วันพุธที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี  ชัน้ ๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 
ก.  รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว     นายกสภามหาวิทยาลยั 
  ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคณุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตนัสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๕.  นายวีระศกัดิ ์  ป่ีบวั     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๖.  พลอากาศเอกเสริมยทุธ  บญุศริิยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๗.  รองศาสตราจารย์สกุญัญา  โฆวิไลกลู  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ๘.  นายอนสุสรณ์  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๙.  นายสมจิตร  ลิม้ลือชา    ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
๑๐.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุฒันา  สกุกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร  
๑๑. รองศาสตราจารย์ธวชั  วีระศริิวฒัน์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธารทิพย์  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๕.  รองศาสตราจารย์สมชยั  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรตพิงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจนัทร์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวนั   เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชมุ   

  ๑.  นายสชุาต ิ จงึกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ๒.  รองศาสตราจารย์สมบตั ิ นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๓.  นายสชุาต ิ ตรีรัตน์วฒันา    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

  ๔.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธ์ิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๕.  รองศาสตราจารย์วศนิ  อิงคพฒันากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
       
ค.  รายนามผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทบัทิม     ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
  ๒.  นางสาวคณารัตน์  พลูเขียว     ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานท่ีประชมุตรวจสอบเห็นวา่กรรมการสภามหาวิทยาลยัครบองค์ประชมุแล้ว  จงึกลา่วเปิด
การประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.  ตามท่ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ได้รายงานการแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหนง่
ทางวิชาการและขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต าแหนง่ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  จ านวน ๒ ต าแหนง่  เป็นต าแหนง่ท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหนง่  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการ
แตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. แล้ว และ ก.พ.อ. มีมตเิห็นชอบต าแหนง่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน ๒ ต าแหนง่  ดงันี ้
   ล าดบัท่ี ๑  นายชชัวาลย์  ธรรมสอน  รองศาสตราจารย์ ระดบั ๙  สงักดั  
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  ต าแหนง่เลขท่ี  ๐๐๕๐    ตัง้แตว่นัท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
   ล าดบัท่ี ๒  นางธารทิพย์  ธรรมสอน  รองศาสตราจารย์ ระดบั ๙  สงักดั 
คณะวิทยาการจดัการ  ต าแหนง่เลขท่ี ๐๑๐๖  ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๐  มิถนุายน  ๒๕๕๒ 
  ๒.  ตามท่ี สภามหาวิทยาลยั  ได้อนมุตัิตอ่เวลาราชการให้  นางธารทิพย์  ธรรมสอน  ตอ่ไป
จนถึงวนัสิน้ปีงบประมาณท่ีผู้นัน้มีอายคุรบ ๖๕ ปีบริบรูณ์  ทัง้นี ้ ต้องได้รับการอนมุตัติ าแหนง่รองศาสตราจารย์
จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ไมเ่กินวนัท่ี  ๓๐  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อ ๙ ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตอ่เวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึง่ขณะนี ้ นางธารทิพย์  ธรรมสอน  ได้รับการอนมุตัิ
ให้ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์แล้ว  ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๐  มิถนุายน  ๒๕๕๒    ดงันัน้  ตัง้แตว่นัท่ี  ๑  ตลุาคม  
๒๕๕๓  นางธารทิพย์  ธรรมสอน  จะพ้นจากต าแหนง่คณบดี  ตามมาตรา ๔๐ แหง่พระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  ก าหนดวา่ ในกรณีผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งคณบดีไม่อยู ่หรือไมอ่าจปฏิบตัริาชการได้ หรือไมมี่ผู้
ด ารงต าแหนง่คณบดี ให้อธิการบดีแตง่ตัง้ผู้ มีคณุสมบตัติามมาตรา ๓๗ วรรคหนึง่ เป็นผู้ รักษาราชการแทน
คณบดีแตต้่องไมเ่กินหนึง่ร้อยแปดสิบวนั 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี ๘ / ๒๕๕๓ 

ตามท่ีได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓  เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี    
๑๒  กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชมุสกัทอง  ชัน้ ๒  อาคารส านกังานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  นัน้ ฝ่ายเลขานกุารได้จดัท ารายงานการประชมุเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงาน
การประชมุ  มีจ านวน  ๑๐  หน้า   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุแนบท้ายระเบียบวาระนี ้    
 

จงึน าเสนอท่ีประชมุเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี ๘ / ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  -   ไมมี่ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๘/ ๒๕๕๓  
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓ เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี  ๑๒  กนัยายน พ.ศ.   

๒๕๕๓    และมีมติตา่งๆ  ไปแล้วนัน้  มหาวิทยาลยัฯ จงึขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลยั  
ดงันี ้ 
 

เร่ืองท่ี มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ให้ความเห็นชอบ 
ค าสัง่สภามหาวิทยาลยัเร่ือง  แตง่ตัง้

คณะกรรมการประจ าส านกัประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

        งานการเลขานกุาร  น าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลยัฯ ลงนามค าสัง่
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ท่ี ๐๐๗/๒๕๕๓  ลงวนัท่ี  ๑๒  
กนัยายน  ๒๕๕๓  และแจ้งส านกั
ประกนัคณุภาพการศกึษาแล้ว 

งานเลขานกุาร 

๒       ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  

มหาวิทยาลยัมอบหมายให้     
กองนโยบายและแผนประสานและแจ้ง
ทกุหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลตวัชีว้ดัได้
วางแผนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

กองนโยบาย
และแผน 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

เร่ืองท่ี มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๓.          อนมุตัติอ่เวลาราชการให้นางธารทิพย์  
ธรรมสอน  ไปจนถึงวนัสิน้ปีงบประมาณ     
ท่ีผู้ขอมีอายคุรบ ๖๕ ปี  บริบรูณ์  ทัง้นี ้   
ต้องได้รับการอนมุตัใิห้ด ารงต าแหนง่      
รองศาสตราจารย์  จากคณะกรรมการ 
ก.พ.อ. ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  ไมเ่กินวนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  
๒๕๕๓   

         มหาวิทยาลยัมอบหมายให้งาน
การเจ้าหน้าท่ีและนิตกิารติดตามผล
การอนมุตัจิาก ก.พ.อ.  ให้ความ
เห็นชอบเพ่ือให้ต าแหนง่และจ านวน
ต าแหนง่ท่ีก าหนดเพิ่มขึน้ เพ่ือ
ด าเนินการจดัท าค าสัง่ให้ตอ่เวลา
ราชการเพ่ือจดัสง่ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องด าเนินการตอ่ไป 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิตกิาร 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๔.๒  การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ความเป็นมา 
ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ได้พิจารณาเร่ืองการกลัน่กรอง

คณุสมบตัแิละผลงานทางวิชาการของผู้ เสนอขอก าหนดต าแหนง่ศาสตราจารย์ก่อนน าความกราบบงัคมทลู  
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ แล้วเห็นว่า ปัจจบุนัมีสถาบนัอดุมศกึษาบางแหง่ได้แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิฯ     
ท่ีเกษียณอายรุาชการซึง่เคยสงักดัสถาบนัเดียวกบัผู้ เสนอขอเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ นัน้   

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้แจ้งวา่เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นแนวทาง
ปฏิบตัใินการแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิฯ ท่ีเกษียณอายรุาชการ ในกรณีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาไมส่ามารถแตง่ตัง้
ผู้ทรงคณุวฒุิฯ ท่ีเกษียณอายรุาชการซึง่สงักดัตา่งสถาบนักบัผู้ เสนอขอได้  และมีเหตผุลหรือความจ าเป็นต้อง
แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิฯ ท่ีเกษียณอายรุาชการซึง่สงักดัสถาบนัเดียวกบัผู้ เสนอขอ  ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ. เพ่ือพิจารณาอนมุตักิ่อนด าเนินการแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิฯ โดยขอให้ชีแ้จงเหตผุลหรือความ
จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  ตามเอกสารประกอบการประชมุแนบท้ายระเบียบวาระนี  ้

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๔.๓  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร 
 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

ความเป็นมา  
ด้วย ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ ต าแหนง่ อาจารย์ ระดบั ๗ อตัราเงินเดือนขัน้  ๒๐,๒๒๐ บาท 

วฒุิศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต  (ภาษาองักฤษศกึษา)  สงักดัคณะศลิปศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหิดล   ได้แจ้ง  
ความประสงค์ ขอโอนมารับราชการในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   ในต าแหนง่เลขท่ี ๐๐๙๕  
(ต าแหนง่ว่าง)  และมหาวิทยาลยัได้ท าหนงัสือขอทาบทามการให้โอนข้าราชการไปยงัมหาวิทยาลยัมหิดลแล้ว  
ปรากฏวา่ไมข่ดัข้องยินดีให้โอนมารับราชการสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ได้ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๗  
กนัยายน  พ.ศ.๒๕๕๓   งานเลขานกุาร สภามหาวิทยาลยัฯ  ได้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ
พิจารณาการรับโอน  ดร.นิศากร  ประคองชาติ  มาสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยมตเิวียน และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  มีมติอนมุตักิารรับโอนดงักลา่ว 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ออกค าสัง่รับโอน ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ มาด ารง
ต าแหนง่อาจารย์  (ต าแหนง่เลขท่ี ๐๐๙๕)  สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๗  กนัยายน  
พ.ศ.๒๕๕๓  และแจ้งให้มหาวิทยาลยัมหิดลทราบและด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องด้วยแล้ว  
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 

๕.๑  (๑)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาคปกต ิภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเตมิ) 
       (๒)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเตมิ) 

(๓)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา   
      ภาคเรียนที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเตมิ) 

 

ความเป็นมา  
เน่ืองจากในภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศกึษา  ๒๕๕๒  มีผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดบับณัฑิตศกึษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  
ทัง้นี ้ มหาวิทยาลยัฯ   ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการศกึษา  ซึง่ผลเป็นท่ีถกูต้องแล้ว   
จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษาดงักลา่ว รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชมุในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม่) 
 

๑. ระดบัปริญญาตรี ประเภทภาคปกต ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน ๒  คน 
๒. ระดบัปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมทัง้สิน้  ๓๐  คน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  สาขาวิชาศลิปศาสตร์    จ านวน    ๑๕  คน 
 ๒.๒  สาขาวิชานิตศิาสตร์    จ านวน    ๑๕  คน 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

๓. ระดบับณัฑิตศกึษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการปกครองท้องถ่ิน  
                                                                             จ านวน  ๑  คน 
 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาอนมุตัิให้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี  
ประเภทภาค ปกต ิ ภาค กศ.บป. และระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคเรียนท่ี ๓  ปีการศกึษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเตมิ) 

   
  มตทิี่ประชุม    อนมุตัใิห้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ตามท่ีเสนอ  
 

๕.๒   การพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจยัและพฒันา ตามค าสัง่ 

สภามหาวิทยาลยัท่ี ๐๐๘/ ๒๕๕๐  ลงวนัท่ี  ๒๖  กนัยายน  ๒๕๕๐  นัน้  บดันี ้ คณะกรรมการชดุดงักล่าวได้
ปฏิบตัหิน้าท่ีครบวาระแล้ว 

สถาบนัวิจยัและพฒันา  จงึได้ด าเนินการให้ได้มาซึง่คณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจยัและพฒันา  
ตามกระบวนการแหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  วา่ด้วยคณะกรรมการประจ าสว่นราชการหรือ
หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลยัจงึน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจยัและพฒันาตอ่สภามหาวิทยาลยั
เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุในระเบียบวาระนี ้
 

ประเดน็พจิารณา พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจยัและพฒันา 
 
  มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เร่ือง  แตง่ตัง้
คณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจยัและพฒันา และให้แก้ไขค าสัง่ตามข้อเสนอแนะ 
 

๕.๓  การพจิารณาให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย  
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้ก าหนดให้นกัศกึษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ทกัษะภาษาองักฤษ โดยต้องสอบผา่นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาสู่คณุลกัษณะบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ดงันัน้  เพ่ือให้การพฒันาความรู้ ความสามารถทกัษะภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศกึษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มหาวิทยาลยั จงึน าเสนอ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร วา่ด้วย เกณฑ์มาตรฐานทางความรู้ ความสามารถทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษา          
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

ประเดน็พจิารณา    พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ก าแพงเพชร วา่ด้วย  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วย   
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้ปรับใช้ภาษา      
ท่ีเป็นทางการและครอบคลมุในประเดน็หลกั  ดงันี ้

   ๑.  ให้นกัศกึษาของมหาวิทยาลยั มีความรู้ ความสามารถในเชิงทกัษะภาษาองักฤษ    
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

   ๒.  ให้มหาวิทยาลยัจดัให้มีการทดสอบวดัความรู้ ความสามารถ และพฒันาให้กบั
นกัศกึษาทกุคนก่อนจบการศกึษา 
   ๓.  ให้ศนูย์ภาษา  มีหน้าท่ีจดัหลกัสตูร และด าเนินการอบรมพฒันาให้นกัศกึษามีความรู้ 
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

    
๕.๔  การพจิารณาให้ความเหน็ชอบปรับเพิ่มอัตราเงนิเดือนของบุคลากรประจ าตามสัญญาจ้าง 
 

ความเป็นมา 
เน่ืองจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัย ของ

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  และ
ผลการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ประจ าปี ๒๕๕๒)  ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คณุภาพภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั มีผลสอดคล้องกนัวา่ บคุลากรสายสนบัสนนุของมหาวิทยาลยั ได้ร้องขอให้
เพิ่มสวสัดกิารคา่จ้างอนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ ปัจจบุนัท่ีต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ 
  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้  คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ในการประชุมเม่ือวันท่ี     
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวนัท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๓  จึงมีมติ
เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรประจ าตามสัญญาจ้าง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชมุในระเบียบวาระนี ้

 
ประเดน็พจิารณา อนมุตัใิห้ปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนของบคุลากรประจ าตามสญัญาจ้าง 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุตัิตามท่ีเสนอ  และให้แก้ไขจาก อตัราเงินเดือน  เป็น อตัราคา่จ้าง   
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

๕.๕  การพจิารณาแผนรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔    
 

ความเป็นมา  
ด้วย  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จะด าเนินการเตรียมการรับนกัศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  

๒๕๕๔  เพ่ือให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จงึใคร่ขอน าเสนอ  
แผนรับนกัศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๔   ซึง่แผนรับดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี  ๒๓  กนัยายน  พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตาม
เอกสาร  ในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม่) 

 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาแผนรับนกัศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๔ 

 
มตทิี่ประชุม   ให้ความเห็นชอบแผนรับนกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔  ตามท่ีเสนอ 

 
๕.๖  การพจิารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   
 

ความเป็นมา  
มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร   ขอเสนอร่างงบประมาณรายจา่ย  เงินนอกงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔   ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือขออนมุตังิบประมาณรายจา่ย  จงึขอแถลงตอ่
สภามหาวิทยาลยัได้ทราบถึงฐานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔  ดงัตอ่ไปนี ้
  มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐท่ีต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล   แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัและแผนปฏิบตัริาชการมหาวิทยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕    และนโยบาย  เป้าหมายการบริการสาธารณะของมหาวิทยาลยั           
จงึมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปการบริหารงานท่ีมุง่เน้นความคลอ่งตวั  พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานด้าน ตา่ง ๆ โดยค านงึถึงผลงานและคณุภาพของงาน  บริหารงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล (Good 
Governance)     พฒันาการบริหารงานสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน  โดยให้มีความเช่ือมโยงและ
สอดประสานกนัของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และ ให้ใช้เงินนอกงบประมาณทดแทนเงิน
งบประมาณแผน่ดนิในส่วนงบประมาณแผน่ดนิไมส่ามารถจดัสรรได้   ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้เสนอนโยบายการ
ใช้จา่ยงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณตอ่สภามหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๓  ดงัตอ่ไปนี ้

๑. นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

      ก) นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
     ๑.  ทบทวนการด าเนินงานของหนว่ยงานและของมหาวิทยาลยัท่ีไมต่อบสนองตอ่นโยบายของ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

สภามหาวิทยาลยัตามแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ และแผนปฏิบตัิราชการ  อย่างจริงจงั  
โดยเฉพาะงาน/โครงการ /กิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีมีล าดบัความส าคญัลดลงหมดความจ าเป็นและสามารถประหยดั
คา่ใช้จา่ยได้ 
     ๒.  จดัท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์  (Strategic Performance- 

Based  Budgeting)โดย 
      ๒.๑  มุง่เน้นผลส าเร็จของผลผลิต  ผลลพัธ์  ตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ 
     ๒.๒  เน้นบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจดัการงบประมาณของ หนว่ยงาน 
     ๒.๓  เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ 
อยา่งตอ่เน่ือง 
     ๒.๔  เน้นหลกัการธรรมาภิบาล (ขัน้ตอนชดัเจน  โปร่งใส  ประโยชน์  ประหยดั) 
     ๓. ให้ทกุหนว่ยงานบริหารงบประมาณทัง้งบประมาณแผ่นดนิและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสงูสดุ  โดยการจดัท าแผนปฏิบตังิานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๔.  ให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี ๒๕๕๔  ของมหาวิทยาลยัและ 
หนว่ยงาน 
     ๕.  ให้สอดคล้องและให้ความส าคญักบัการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัริาชการและการ 
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ของหนว่ยงานและมหาวิทยาลยั 

๖. ให้สอดคล้องกบัผลการตรวจประเมินการประกนัคณุภาพศกึษาภายในหน่วยงาน            
ปีการศกึษา ๒๕๕๒ 
     ๗.  ให้สอดคล้องกบัแผนบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัและของหน่วยงาน 
     ๘.  ให้ทกุคณะและหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้ความส าคญัตอ่การพฒันา 
คณุภาพการศกึษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
     ๙.  ให้ทกุหนว่ยงานสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาให้ได้มาตรฐาน และน าไปสู ่
การตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดบัชาตแิละนานาชาติ รวมทัง้การวิจยัในชัน้เรียนเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 
   ๑๐.  ให้สอดคล้องและสง่เสริมการพฒันาองค์การตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลยั 
              สร้างสรรค์ภมูิปัญญา         พฒันาท้องถ่ิน  
              ด้วยจิตบริการ                     เน้นคณุภาพมาตรฐาน   
              ท างานแบบมีสว่นร่วม        บนฐานคณุธรรม 
   ๑๑.  ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์และจดุเน้นด้านบริการวิชาการ ด้านท าน ุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม   ด้านการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา และด้านโครงการตามพระราชด าริ     
ตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัราชภฏั และ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

    ๑๒. ให้ทกุหน่วยงานสง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรทกุสายงานได้รับการพฒันาตาม     
สายงาน 
      ข) กรอบการจัดท าเงนิงบประมาณ 
                กรอบการจดัท าเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีขัน้ตอนการก าหนดกรอบ 
ดงันี ้
      ๑. รายจา่ยประจ าขัน้ต ่าเบือ้งต้นของมหาวิทยาลยั 
         ๒. รายจา่ยตามภารกิจประจ าของหนว่ยงาน 
     ๓. รายจา่ยตามความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลยัหรือ 
มหาวิทยาลยั 
     ๔. รายจา่ยตามยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีของหนว่ยงาน 
     ๕. รายจา่ยตามภารกิจอ่ืน ๆ ส าหรับการแก้ปัญหา ท่ีต้องการตามนโยบายและความร่วมมือ 
ระดบัประเทศ กระทรวง  สกอ. จงัหวดั และหนว่ยงานอ่ืน  

๒. ฐานะการคลัง 
      ๒.๑ รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๓)
จ านวน  ๑๐๕,๓๑๙,๐๕๙.๘๓  บาท 
       ๒.๑.๑   เงิน  บ.กศ.    จ านวน    ๔๗,๐๑๕,๐๑๖.๘๙  บาท 
       ๒.๑.๒ เงิน  กศ.บป.    จ านวน    ๔๕,๖๙๓,๘๘๓.๓๔  บาท 
       ๒.๑.๓ เงิน  บณัฑิตศกึษา   จ านวน    ๑๒,๖๑๐,๑๕๙.๖๐  บาท 
      ๒.๒  เงนิคงคลัง (ณ  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓) จ านวน   ๘๔,๓๔๓,๒๑๔.๑๕  บาท 
       ๒.๒.๑ เงิน บ.กศ.    จ านวน    ๓๑,๖๐๔,๔๑๔.๒๐  บาท 
       ๒.๒.๒ เงิน กศ.บป.    จ านวน    ๓๘,๔๓๕,๕๐๓.๕๗  บาท 
       ๒.๒.๓ เงิน บณัฑิตศกึษา   จ านวน    ๑๔,๓๐๓,๒๙๖.๓๘  บาท 
  

๓. ประมาณการรายรับ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔    ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓ – ๓๐ 
กนัยายน  ๒๕๕๔  คาดว่า 

มหาวิทยาลัยมีรายได้ทัง้สิน้    จ านวน   ๘๙,๙๘๐,๒๐๐  บาท   
       ๓.๑  เงิน บ.กศ.     จ านวน    ๕๕,๑๑๕,๓๐๐  บาท 
       ๓.๒  เงิน กศ.บป.    จ านวน    ๒๔,๗๙๑,๖๐๐  บาท 
       ๓.๓  เงิน  บณัฑิตศกึษา    จ านวน    ๑๐,๐๗๓,๓๐๐  บาท 
 

๔. ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔    ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓ – ๓๐ 
กนัยายน  ๒๕๕๔   

มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายทัง้สิน้    จ านวน   ๘๒,๘๔๑,๑๓๔  บาท 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

         ๔.๑  เงินจา่ยขาดจากเงินคงคลงั   จ านวน    ๑๑,๔๓๔,๓๗๔  บาท 
         ๔.๒  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับระหว่างปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

จ านวน    ๗๑,๔๐๖,๗๖๐  บาท    
(คดิเป็นร้อยละ  ๗๙.๓๖  ของประมาณการรายรับ) 

 

๕. งบประมาณรายจ่ายที่ขอใช้เงนิคงคลัง  จ านวน    ๑๑,๔๓๔,๓๗๔  บาท 
   ๕.๑ งบกลาง     จ านวน        ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
     ๕.๒ โครงการทนุอดุหนนุการวิจยัและวิจยัสถาบนั จ านวน           ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
     ๕.๓  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   

จ านวน             ๕๐,๐๐๐  บาท 
     ๕.๔  โครงการจรรยาบรรณวิชาชีพและ๓ ดี(ประชาธิปไตย คณุธรรมและยาเสพตดิ)  
        จ านวน             ๕๐,๐๐๐  บาท 
     ๕.๕  โครงการพฒันาหลกัสตูร   จ านวน           ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
     ๕.๖  โครงการสหกิจศกึษา   จ านวน           ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
     ๕.๗  โครงการสนบัสนนุการจดัท าหรือเสนอผลงานทางวิชาการ   

จ านวน          ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
     ๕.๘  โครงการพฒันามหาวิทยาลยัสูส่ากล จ านวน           ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
     ๕.๙  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ จ านวน           ๖๕๔,๔๔๐  บาท 
    ๕.๑๐ โครงการติดตัง้ระบบพดัลมไอน า้ประจ าโรงอาหาร  

จ านวน           ๓๔๐,๘๕๐  บาท 
 

   ๕.๑๑ โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรสายสนบัสนนุ  
จ านวน        ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

   ๕.๑๒ โครงการพฒันาบคุลากรระดบัประธานโปรแกรมวิชา/หวัหน้างาน   
จ านวน      ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

   ๕.๑๓ โครงการทบทวนแผนกลยทุธ์และจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี    
จ านวน        ๘๐๐,๐๐๐  บาท 

   ๕.๑๔ โครงการจดัการความรู้ในหนว่ยงาน  จ านวน        ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
   ๕.๑๕ โครงการปรับปรุงห้องเพ่ือการบริการอาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
        จ านวน        ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๕.๑๖ โครงการสนบัสนนุกีฬาอาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา     

จ านวน        ๕๐๐,๐๐๐  บาท 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

   ๕.๑๗ โครงการก่อสร้างโรงเก็บอปุกรณ์การเกษตร      
จ านวน       ๕๑๓,๒๐๐  บาท 

   ๕.๑๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชมุ(เดมิ) จ านวน        ๘๒,๕๐๐  บาท 
๕.๑๙ โครงการเปล่ียนหลงัคาอาคารกีฬาในร่ม(เพิ่มเตมิ)     

จ านวน        ๕๗๓,๓๘๔  บาท 
 

๖.  งบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเหล่ือมปี 
  ๖.๑  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒                         จ านวน        ๓๑๓,๑๔๘  บาท 
  ๖.๑.๑ งบ กศ.บป.    จ านวน          ๗๖,๓๔๘   บาท 
  ๖.๑.๒ งบ บณัฑิตศกึษา    จ านวน       ๒๓๖,๘๐๐    บาท 

๖.๒  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓                          จ านวน   ๒๖,๗๔๘,๓๔๗  บาท 
  ๖.๒.๑ งบ บ.กศ.    จ านวน         ๑๖๖,๘๒๖   บาท 
  ๖.๒.๒ งบ กศ.บป.    จ านวน    ๑๔,๔๘๘,๓๐๐   บาท 
  ๖.๒.๓ งบ บณัฑิตศกึษา    จ านวน    ๑๒,๐๙๓,๒๒๑   บาท 
 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาจดัสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔   
 

มตทิี่ประชุม   อนมุตัิตามท่ีเสนอ   
 
 ๕.๗  การพจิารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ความเป็นมา  
  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลยั ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีดีมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  เม่ือคราวประชมุในวนัท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร  
กรุงเทพมหานคร  นัน้  บดันี ้ มหาวิทยาลยั ได้ด าเนินการตามนโยบายนีม้าระยะหนึง่แล้ว  จงึเห็นสมควรให้  
สภามหาวิทยาลยัได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีดี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
เพ่ือมหาวิทยาลยัจะได้น าไปปรับปรุงและเป็นแนวปฏิบตัิตอ่ไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 
(แยกเลม่) 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีดี  มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัก าแพงเพชร  
 
  มตทิี่ประชุม   ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

๕.๘  การพจิารณารายงานผลการประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  ระดับหน่วยงาน 
และระดับมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา 
ตามท่ี  มหาวิทยาลยัฯ  ได้จดัให้มีการตรวจประเมินภายใน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒  ระดบั

หนว่ยงาน และระดบัมหาวิทยาลยั นัน้ บดันี ้ มหาวิทยาลยัฯ  โดยส านกัประกนัคณุภาพการศกึษาได้จดัท า
รายงานผลการประเมินภายในระดบัหนว่ยงาน  และระดบัมหาวิทยาลยัฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารใน
ระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม่)  เพ่ือมหาวิทยาลยัจะได้ท าแผนปรับปรุงเพ่ือพฒันามหาวิทยาลยัตอ่ไป 

โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา  เป็นผู้น าเสนอมารายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชมุ  โดยขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชมุดงันี ้

๑. หน้าท่ี ๑๓  ตวับงชีท่ี้ ๑๐.๒  ในสว่นของมหาวิทยาลยัจากเดมิ ๒.๐๐  เป็น ๓.๐๐   
๒.  เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑๐  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรแม่สอด ได้คะแนน 

๓.๐๐   และ ระดบัมหาวิทยาลยั จากเดมิ ๒.๕๐  เป็น  ๓.๐๐ 
 

 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

 
รายงานผลการประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย   (ภาพรวม) 

คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ ฯ เทคโนโลยี ฯ มรภ.กพ.แม่สอด มหาวิทยาลัย 
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1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และฯ   3.00  ดีมาก   2.50  ดี 3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก   2.50  ด ี   3.00  ดีมาก 

2 การเรียนการสอน   2.42  ดี   2.00  พอใช้ 2.33  ดี  2.42  ดี  2.00  พอใช้   1.83  พอใช้   2.25  ดี 

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศกึษา   3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก 3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก 

4 การวิจยั   2.50  ดี   2.50  ดี 2.50  ดี  2.50  ดี  2.50  ดี   2.00  พอใช้   2.50  ดี 

5 การบริการทางวิชาการ   3.00  ดีมาก   2.80  ดีมาก 2.80  ดีมาก  3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก   2.60  ดีมาก   2.80  ดีมาก 

6 การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม   3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก 3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก   2.00  พอใช้   3.00  ดีมาก 

7 การบริหารและการจดัการ   2.89  ดีมาก   2.78  ดีมาก 2.89  ดีมาก  2.67  ดีมาก  2.44  ดี   1.89  พอใช้   2.89  ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ   3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก 3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก 

9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก 3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก  3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก   3.00  ดีมาก 

 รวม/ ผลการประเมิน    2.75  ดีมาก   2.55  ดีมาก 2.70  ดีมาก  2.70  ดีมาก  2.53  ดีมาก   2.20  ด ี   2.68  ดีมาก 

            ข้อมลู ณ 21/09/2553 

ผลการประเมิน <=1.50 การด าเนินงานยงัไมไ่ด้คณุภาพ  2.01-2.50 การด าเนินงานคณุภาพระดบัด ี

 1.51-2.00 การด าเนินงานคณุภาพระดบัพอใช้  2.51-3.00 การด าเนินงานคณุภาพระดบัดีมาก 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

รายงานผลการประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 ระดับส านัก และสถาบัน (ภาพรวม) 
ส านัก/สถาบัน สนง.อธิการบดี สถาบันวิจัยฯ สน.ส่งเสริม

วิชาการ 
สน.ประกัน
คุณภาพฯ 

สน.วิทยบริการฯ สน.ศิลปะฯ 
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1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และฯ   2.50  ดี 2.50 ดี 2.00 พอใช้ 2.50 ดี 3.00 ดีมาก 2.50 ดี 

2 การเรียนการสอน   3.00  ดีมาก 2.00 พอใช้ 3.00 ดี - - - - - - 

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา   3.00  ดีมาก - - - - - - - - 3.00 ดีมาก 

4 การวิจยั   -  - 2.50 ดี - - - - - - - - 

5 การบริการทางวิชาการ   2.00  พอใช้ 3.00 ดีมาก 2.00 พอใช้ 3.00 ดีมาก 2.75 ดีมาก 2.67 ดีมาก 

6 การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม   3.00  ดีมาก - - - - - - - - 3.00 ดีมาก 

7 การบริหารและการจดัการ   2.50  ดี 2.38 ดี 2.38 ดี 2.63 ดีมาก 2.63 
(เดมิ 3.00) 

ดีมาก 2.13 ดี 

8 การเงินและงบประมาณ   3.00  ดีมาก 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 1.00 ยังไม่ได้
คุณภาพ 

3.00 ดีมาก 

9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   3.00  ดีมาก 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 

 รวม/ ผลการประเมิน    2.70  ดีมาก  2.56 ดีมาก 2.50 ดี 2.76 ดีมาก 2.56 
(เดมิ 2.72) 

ดีมาก 2.53 ดีมาก 

 22 ตัวบ่งชี ้ 27 ตัวบ่งชี ้ 16 ตัวบ่งชี ้ 17 ตัวบ่งชี ้ 18 ตัวบ่งชี ้ 19 ตัวบ่งชี ้

 
ผลการประเมิน <=1.50 การด าเนินงานยงัไมไ่ด้คณุภาพ 2.01-2.50 การด าเนินงานคณุภาพระดบัด ี

 1.51-2.00 การด าเนินงานคณุภาพระดบัพอใช้ 2.51-3.00 การด าเนินงานคณุภาพระดบัดีมาก 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

- ๑๘ - 
 

ประเดน็พจิารณา พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินภายใน ประจ าปี 

การศกึษา ๒๕๕๒  ระดบัหน่วยงาน  และระดบัมหาวิทยาลยั 

 มตทิี่ประชุม  ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ  และมอบหมายให้  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั ด าเนินงาน  ดงันี ้
  ๑) จดัท าแนวทางการพฒันาการด าเนินงานตามตวับง่ชี ้เพิ่มเตมิจากแผนพฒันาท่ีได้จดัท า
แล้ว ประกอบด้วย       

 องค์ประกอบท่ี  ๒  การเรียนการสอน 
         ๑.๑)  ตวับง่ชี ้๒.๔ จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
              ๑.๒)  ตวับง่ชี ้ ๒.๕  สดัส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมีวฒุิปริญญาตรี ปริญญาโท  
ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าตอ่อาจารย์ประจ า 
        ๑.๓)  ตวับง่ชี ้ ๒.๖  สดัสว่นของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่อาจารย์              
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   
        องค์ประกอบท่ี  ๔  การวิจยั 

      ๑.๔)  ตวับง่ชี ้ ๔.๔  ควรเพิ่มผลผลิต  Output  ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์      
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนสุิทธิบตัร  หรือน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ใน
ระดบัชาต ิและในระดบันานาชาติตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า   

  ๒.  ให้มีการเผยแพร่  ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานด้านประกนัคณุภาพ แก่สาธารณชน
หลากหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะส่ือท้องถ่ิน 

 
๕.๙  การพจิารณาผลการด าเนินงานการจัดการความเส่ียง ระดับมหาวิทยาลัย  
 

ความเป็นมา 
ตามตวัชีว้ดั ๑๒.๑  ระดบัคณุภาพของการก ากบัดแูลตามหน้าท่ีและบทบาทของสภาสถาบนั 

อดุมศกึษาและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบนัอดุมศกึษา ประเดน็ท่ี ๔ สถาบนัอดุมศกึษามีการ
วิเคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO  ซึง่ครอบคลมุถึงแนวคดิเก่ียวกบันโยบายการ
ก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษาท่ีดี  และได้รับความเห็นชอบจากผู้ มีอ านาจ 

มหาวิทยาลยัฯ  ได้จดัท ารายงานการด าเนินงาน (เอกสารแยกเลม่) เสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ 
โปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือมหาวิทยาลยัจะได้น าไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปี
ตอ่ไป



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

 

ภาพรวมการจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามกรอบ COSO (Internal Control Integrated Framework) 
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(        -                             ) RPN 48

                                          
                                   

                                                 
(        -                               ) RPN 24

                                        
                  

(                                             
                ) RPN 15

                                         
                         

(1        2553 – 29        2553)
(  .  .              )

                                           
(1        2553 – 4          2553)

(  .                )

                             
(11        2553 – 12        2553)

(  .          )

                     
2          2553        8.00
4         2553        44.00

8         2553        100.00

                     
29        2553        33.00

24         2553        74.00
8          2553        100.00

                     
28        2553        27.00
1        2553        78.00

16        2553        100.00



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

- ๒๐ - 
 

ประเดน็พจิารณา พิจารณาผลการด าเนินงานการจดัการความเส่ียง ระดบัมหาวิทยาลยั 

และให้ข้อเสนอแนะ 
 
 มตทิี่ประชุม     ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ  โดยให้ข้อเสนอแนะ  ดงันี ้

๑. การส่ือสารข้อมลูกบัผู้ เก่ียวข้อง  Information & Communication (COSO ขัน้ท่ี  ๔)  
ให้น าผลการจดัการความเส่ียงจากคณะกรรมการทัง้ ๓ ชดุ แจ้งกลบัไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  

๕.๑๐  การพจิารณาแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมีมติให้ความเห็นชอบแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัริาชการ ๔ ปี          

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ในการประชมุครัง้ท่ี ๘ / ๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ไปแล้วนัน้           
ทัง้นีเ้พ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  มีความ
สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  น าไปสู่การจดัท าค ารับรอง          
การปฏิบตัริาชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ
พิจารณาแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ทัง้นี ้ร่างแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  
ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัแล้ว  เม่ือวนัท่ี  ๒๓  กนัยายน  ๒๕๕๓  ท่ีผา่นมา 
รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเลม่) 

 
ประเดน็พจิารณา พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔   

 
มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 

 
 ๕.๑๑  การพจิารณาให้ความเหน็ชอบเหตุผลประกอบความคิดเหน็เร่ือง การจัดตัง้
มหาวิทยาลัยสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

ความเป็นมา 
 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

ประเดน็พจิารณา พิจารณาให้ความเห็นชอบ เหตผุลประกอบความคิดเห็นเร่ือง การจดัตัง้ 
มหาวิทยาลยัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 
มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบ  เหตผุลประกอบความคดิเห็นเร่ือง การจดัตัง้มหาวิทยาลยั 

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ตามท่ีเสนอ  โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลยั น าเสนอมต ิและเหตผุลประกอบ
ดงักลา่ว  ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิเชน่ จงัหวดัตาก อ าเภอแมส่อด  ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการเพ่ือ
เตรียมการจดักิจกรรมเพ่ือจดัหารายได้สนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ในชว่งต้นเดือน
ตลุาคม  ๒๕๕๓ นี ้
   
ระเบียบวาระที่  ๗   เร่ืองจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   

ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ก าหนดให้มีการประชมุ “พบสภามหาวิทยาลยั”   ในวนัท่ี  
๒๗  ตลุาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ณ  หอประชมุมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  นัน้  
ขณะนีส้ภาคณาจารย์และข้าราชการ ก าลงัด าเนินการรวบรวมประเดน็ค าถามจากคณาจารย์ เพ่ือจะจดัสง่ให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัให้ทราบ ภายในวนัท่ี  ๑๗  ตลุาคม  ๒๕๕๓ 
   
ระเบียบวาระที่  ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑.  มหาวิทยาลยั  ควรจดัให้มีการประชมุในเร่ืองระบบงานสารบรรณ  ให้กบับคุลากรใน
หนว่ยงานได้ศกึษาและเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวปฏิบตัใินการปฎิบตังิานท่ีถกูต้องตามระเบียบท่ีก าหนด 
  ๒.  การปรับปรุงหอพกันกัศกึษา   ในขณะนีเ้ห็นวา่หอพกันกัศกึษาภายในมหาวิทยาลยัมี
จ านวนน้อย ไมส่ามารถรองรับการเข้าพกัส าหรับนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั  จงึเห็นควรให้มหาวิทยาลยัร่วมมือ
กบัหอพกัเอกชนท่ีด าเนินการอยู ่เพ่ือมหาวิทยาลยัจะได้มีสว่นร่วมในการก าหนดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัท่ีเข้าพกัหอพกัเอกชน 
  ๓.  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์ และมหาวิทยาลยัราชภฏั
อตุรดติถ์  เป็นมหาวิทยาลยัท่ีศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จนัทร์แก้ว  เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั ทัง้  ๓ 
มหาวิทยาลยั   จงึเสนอให้มีการประชมุร่วมกนัทัง้ ๓ มหาวิทยาลยั  เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 
 
ระเบียบวาระที่  ๙   เร่ืองอ่ืน ๆ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

  ก าหนดประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๓  วนัพธุท่ี  ๒๗  ตลุาคม  ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชมุสกัทอง  อาคารส านกังานอธิการบดี  และประชมุสภามหาวิทยาลยั  
ครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ ในวนัท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐  น.  ณ  โรงแรมเวียงตาก  จ.ตาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   
  
  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
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บนัทกึและสรุปรายงานการประชมุ 
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