
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔ 

วันอาทิตย์ที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมก าแพงเพชร  ชั้น ๕  โรงแรมท็อปแลนด์ 

จังหวัดพิษณุโลก 
-------------------------------- 

 
ก.  รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
   ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๓.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  นายวีระศักดิ์   ปี่บัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๘.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐.  นายอนุสสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์สุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช   วีระศิริวัฒน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๔.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม  
  ๑.  นายสชุาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  นายสชุาติ  ตรีรัตน์วัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๕.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  ๖.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ค.  รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
  ๒.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
  ๓.  นางสาวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
  ๔.  นายภูชิชย์  อยู่อภิบาลรักษ์      ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๔- 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ 
 

ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที ่๒/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่  ๒๓  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสักทอง อาคารส านักงานอธิการบดี  นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจ านวน   ๑๑  หน้า ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้   

 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.

๒๕๕๔  มีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้   
 

 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.       อนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓         
รวมทั้งสิ้น  ๓๐๓  คน ประเภท ภาคปกติ  
จ านวน  ๑๖๕  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  
จ านวน  ๗๔  คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จ านวน  ๔๒  คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน  ๒๒  คน   

     แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

๒.      ให้ความเห็นชอบทูลถวายปริญญา       
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้า

        มอบงานธุรการจัดท าหนังสือแจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     

งานธุรการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๕- 

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
๓.       ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานเลขานุการ  น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๐๑  /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และแจ้งส านัก  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

๔.       ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพ่ิมเติม) 

งานเลขานุการ  น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๐๒  /๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม)            
ลงวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และ
แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

๕.       ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

งานเลขานุการ  น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๐๓  /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และแจ้งคณะ
วิทยาการจัดการ ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

 
 
 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๖.       ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าคณะครุศาสตร์ 
งานเลขานุการ  น าเสนอนายกสภา

มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๐๔  /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และแจ้งคณะ     
ครุศาสตร์ ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

๗.     ให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๘.      ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ด าเนินการต่อไป 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๙. อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี 
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จ านวน  ๕  ราย  ได้แก่ 

๑) พระราชวีรากร  (วิเชียร ฐานวโร)  
อนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

มอบฝ่ายเลขานุการแจ้ง  
คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  
ที่เสนอบุคคลที่สมควรได้รับการอนุมัติ

งานเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๖- 

กิตติมศักดิ์  สาขาบริหารการศึกษา 
๒) ศาสตราจารย์จุงเทียน โจว  

อนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
กิตตมิศักดิ์  สาขาหลักสูตรและการสอน 

๓) นายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงศ์   
อนุมัติให้ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาการบริหารธุรกิจ 

๔) นายชัย  ลินมา   
อนุมัติให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาการพัฒนาชุมชน 

๕) นายสุวรรณ  ศุภกิจเจริญ     
อนุมัติให้ปริญญารัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการปกครอง 
ท้องถิ่น 
  

ปริญญากิตติมศักดิ์  และจัดส่งหนังสือ
ขอแสดงความยินดี และแจ้งก าหนดการ
รับพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
ตามก าหนดการ  ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๔  ทราบแล้ว 

 

   ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ  
      ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 
(๒) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

ภาค กศ.บป.  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 
(๓) การพิจารณาให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) 
(๔) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒   

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) 
 

ความเป็นมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท 

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป.   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ   
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิ้น  ๕๕  คน  ประกอบด้วย 
๑.๑  สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์  จ านวน  ๕๓  คน 
๑.๒  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   จ านวน    ๑  คน 
๑.๓  สาขาวิชานิติศาสตร ์   จ านวน    ๑   คน 

    
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป.   สาขาวิชานิติศาสตร์  จ านวน  ๙  คน 

 

๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  จ านวน    ๑  คน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๗- 

   
๔.  ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการปกครองท้องถิ่น 

       จ านวน  ๒  คน 
      

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประเภท 
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
(เพ่ิมเติม)   
  

  มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามที่เสนอ 

 
 

๕.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ความเป็นมา  
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามค าสั่งสภา

มหาวิทยาลัย ที่  ๐๐๘ / ๒๕๕๑  สั่ง ณ  วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  นั้น บัดนี้  คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้
ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะตาม
กระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  แล้ว   
 

  มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อสภา
มหาวิทยาลัย    เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป   
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
  มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง แต่งตั้ง   
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๓  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 แม่สอด 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศ  เรื่อง  จัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร  ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๒  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด มีฐานะเทียบเท่า
คณะ เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด มีความคล่องตัวในการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการนี้ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  จึงได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗   

มหาวิทยาลัย  จึงน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๘- 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
แม่สอด 

  
มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ตามท่ีเสนอ  โดยแก้ไขในล าดับที่ ๙ จากเดิม  
เป็นต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๔  การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ ๓ 
 

ความเป็นมา  
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้อนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ  
วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓  จ านวน  ๘๕,๓๖๕,๕๖๘  บาท  จ าแนกเป็นเงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง จ านวน 
๑๓,๙๕๘,๘๐๘  บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จ านวน 
๗๑,๔๐๖,๗๖๐  บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๖ ของงบประมาณรายรับ)   

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีความประสงค์จะจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
โครงการกองทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากร งบบริหารกลาง และโครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมสระว่ายน้ าอาคาร  
ฝึกกีฬา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  บริหารมหาวิทยาลัยและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอเสนอนโยบายการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓)   ต่อสภามหาวิทยาลัย  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)   
ครั้งที่ ๓  จ านวน  ๑๑,๕๐๐,๐๐๐  ดังนี ้
   
ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) เหตุผลความจ าเป็น 

๑ โครงการกองทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากร ๕,๐๐๐,๐๐๐ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

๒ งบบริหารกลาง ๕,๐๐๐,๐๐๐ เพ่ือใช้ในการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

๓ โครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมสระว่ายน้ าอาคารฝึกกีฬา ๑,๕๐๐,๐๐๐ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการเรียนการสอน และการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 

รวมเป็นเงิน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  
(เพ่ิมเติม)  ครั้งที่ ๓ 

มติที่ประชุม   อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม)  
ครั้งที่ ๓  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๕    การพิจารณาทบทวนการปิดหลักสูตร 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๙- 

ความเป็นมา 
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้รับการเห็นชอบการปิดหลักสูตรจากสภา 

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จ านวน  ๖  หลักสูตร  แล้วนั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการปิดหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น   จึงขออนุญาตน าหลักสูตรที่ขอปิด 
มาทบทวนเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา     ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน  ๕  หลักสูตร  ได้แก่ 
   (๑.๑)  หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ 
    - ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร ๒ ปี) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) 
    -  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  
                                  และปริญญาโท 
   (๑.๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
   (๑.๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา 
   (๑.๔)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๑.๕)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาชาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
   ๕.๖   การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
 

ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยขอน าเสนอ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย   
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป 
 

๕.๗   การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย การจัดการศึกษา 
เพื่อขยายโอกาสการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ความเป็นมา 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๑๐- 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ทั้งประเภทโควต้าและประเภทรับตรงไปแล้วนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกและรับ
รายงานตัวเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  ๑๘ – ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๔  ปรากฏว่ามีบางโปรแกรมวิชามีจ านวนนักศึกษา
เต็มตามจ านวนที่ประกาศรับแล้ว  แต่จากการประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภททั่วไป  ยังมีนักเรียนที่มีความ
ประสงค์ต้องการเข้าศึกษาในโปรแกรมวิชาที่เต็มอยู่แล้วอีกเป็นจ านวนมาก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงถึง
ข้อจ ากัดของทางมหาวิทยาลัยแล้ว แต่นักเรียนก็ยังยืนยันที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมวิชานั้นๆ  เพราะว่าไม่สามารถ
ที่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นที่อยู่ไกลบ้านได้  ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงทั้งค่าที่พัก  ค่าเล่าเรียน  และ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ด้วยเหตุนี้และความเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงไม่
สามารถปฏิเสธการรับนักเรียนเหล่านี้ได้  มหาวิทยาลัยจึงได้ปรึกษากับคณบดีทุกคณะ  เพ่ือลดข้อจ ากัดที่มีทั้ง
ทางด้านห้องเรียนและอาจารย์  ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของนักเรียนทุกคนได้  มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดท าโครงการจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสการอุดมศึกษา   ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ 
  มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาเพ่ือขยายโอกาสการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  เพ่ือพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ว่าด้วย การจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติที่ประชุม     ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย   
การจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ก าหนดการจัดงานราตรีแสดขาว  
ชาวแม่สอด เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
ไปแล้วนั้น  ได้รับเงินสนับสนุนจากการจ าหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว  คงเหลือประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  
และได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จ านวน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  รวมเงินที่จากการ 
จัดงานครั้งนี้ประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งจะได้จัดสรรเงินดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรตัน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ได้ขออนุญาตลาออกจากต าแหน่งประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  ไปแล้วนั้น  ท าให้ต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ว่างลง  ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ก าลังด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยก าแพงเพชร ที่ก าหนด    
   
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว  จึงให้ยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

-๑๑- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 

๑. นายวีระศักดิ์  ปี่บัว  ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัย  ไดม้อบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓   ให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  และหากกรรมการท่านใด   
มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามฯ ดังกล่าวสามารถน าเสนอได้ในการประชุมครั้งต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  ๒.  ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๔  วนัพุธที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔          
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 
 
 
 

 
(นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว) 

บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

 

 (นายภูชิชย์  อยู่อภิบาลรักษ์) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
  
  
 


