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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน ๘   อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

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

 

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๒.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  

  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  ๓.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๔.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             

๕.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๖.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

- ๔ - 
  ๗.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการส ง เสริม กิจการ

มหาวิทยาลัย  
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                  ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ประจําฝายเลขานุการ 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 

  ๑.  ตามท่ี  ไดมีบุคคลจัดทําหนังสือคัดคานผลการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ฉบับนําเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ นั้น  ขณะนี้บุคคลท่ีปรากฏชื่อ

ทายหนังสือฉบับดังกลาว คือ นายอานนท  วงษมณี  และผูชวยศาสตราจารยอนุชา  เกตุเจริญ ไดทําหนังสือถึง

มหาวิทยาลัยโดยแจงวามีการปลอมลายมือชื่อตนเองเพ่ือจัดทําหนังสือคัดคานผลการสรรหาอธิการบดี  ซ่ึงตนเองได

แจงความไวท่ีสถานีตํารวจภูธรเมืองกําแพงเพชร แลว  พรอมกันนี้  ขอใหมหาวิทยาลัยสอบสวนหาขอเท็จจริง      

เพ่ือหาตัวผูจัดทําหนังสือขางตน ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

แลว  

   

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗  

มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย

แลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๙  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระ

นี้ 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมใหแกไขรายงานการประชุมในหนาท่ี ๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑       

แกไขจาก  รายชื่อผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย “จากผูบริการ” เปน  “จากผูบริหาร” 
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หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 

   - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

 

๔.๒   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทรท่ี  ๗ มกราคม  

พ.ศ.๒๕๕๖  มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย   

ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
 
 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาภาค

เรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม)         

รวมท้ังสิ้น ๒๓  คน ประเภทภาคปกติ    

จํานวน  ๒๑  คน และประเภทภาค กศ.บป.  

จํานวน  ๒  คน   

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน   

 

๒         มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบ
อัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  

        แจงกองนโยบายและแผน        

ดําเนินการจัดสงหนังสือแจงให

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแลว 

กองนโยบาย

และแผน 

๓ 

 

         มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ  และ   
ใหแกไข (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี      
ตามขอเสนอแนะ ของท่ีประชุม   

      มอบใหงานการเจาหนาท่ีและนิติ

การดําเนินแกไขตามขอเสนอแนะท่ี

ประชุม และนําเสนอใหนายกสภา

มหาวิทยาลัย  ลงนามเรียบรอยแลว 

งานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 
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๔          มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ และ   
ใหแกไข (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวน
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อยางอ่ืน  
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามขอเสนอแนะ  
ของท่ีประชุม   

      มอบใหงานการเจาหนาท่ีและนิติ

การดําเนินแกไขตามขอเสนอแนะท่ี

ประชุม และนําเสนอใหนายกสภา

มหาวิทยาลัย  ลงนามเรียบรอยแลว 

งานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 

 

ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 ๔.๒  ตอบขอหารือเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล 

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) 

 

ความเปนมา  

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดตอบขอหารือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๖๖๔  ลงวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖  กรณีการบังคับใช       

 

 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย           

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๕  วา ก.พ.อ. ไดปรับปรุงการใช

บังคับหลักเกณฑดังกลาวใหม ตามประกาศฯ (ฉบับท่ี ๘)  แลว  และขอใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัติ

ตอไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาทายระเบียบวาระนี้  

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          

                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม)   

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑   

      ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

ความเปนมา  
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เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ป การศึกษา  ๒๕๕๕   มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ท้ังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว     จึงนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๒๒ คน ดังนี้   

     ๑.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑   คน  

๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               จํานวน     ๔   คน 

๑.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       จํานวน     ๑   คน 

                           ๑.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน    ๑๖  คน  
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น  ๓ คน ดังนี้ 

๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน 

๒.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน       ๒  คน 

  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๔  คน 

        ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา    

จํานวน   ๑  คน 

        ๓.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

        จํานวน  ๑  คน 

 

 

 

 

        ๓.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน 

        จํานวน  ๒  คน 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ  และใหขอเสนอแนะไว  

๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดในเอกสารท่ีประกอบการขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ 

การศึกษา โดยใหแสดงจํานวนรอยละผูสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรวาเปนอยางไร เพ่ือเปนขอมูลดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาและเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

- ๘ - 
   ๒.  ควรจัดลําดับผูสําเร็จ การศึกษาในแตละคนวาอยูในลําดับใดของชั้น  เนื่องจาก

เห็นวาปจจุบันหนวยงานเอกชนใชเปนขอมูลในการพิจารณาเก่ียวกับเงินเดือนท่ีจะไดรับ 

 

๕.๒  การพิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง       

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจาง     

รายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  รองอธิการบดี  และรองอธิการบดีท่ี

เกษียณอายุราชการ  

  

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ  

เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๐๑๑ / ๒๕๕๕  สั่ง ณ วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๕๕  และมีคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการระหวางการนําเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๐๐๑ / ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี  ๒  มกราคม  

พ.ศ.๒๕๕๖  ไปแลวนั้น  ในการนี้ เพ่ือใหการเบิกจายเงินประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง        

เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือนแกผูดํารงตําแหนงดังกลาว 

เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอก

งบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนเหมาจาย

แทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ  รองอธิการบดี  และรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ 

 

ประเด็นพิจารณา      พิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงิน

ประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และ

เงินคาจางรายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงตางๆ ดังนี้ 

๑) อนุ มัติจ ายเ งินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนเ งินประจําตําแหน ง             

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจาง        

รายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 

 

 

๒) อนุมัติจายเงินงบประมาณแผนดิน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร  

หมวดคาตอบแทน เปนเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงรองอธิการบดี 

๓) อนุ มัติจ ายเ งินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนเ งินประจําตําแหน ง              

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงรองอธิการบดีท่ี

เกษียณอายุราชการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

- ๙ - 
๔) อนุ มั ติ จ า ย เ งิ น ร า ย ไ ด น อ ก งบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนเงินคาจางรายเดือน

ตําแหนง   รองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ 

 

มติท่ีประชุม    อนุมัติใหเบิกจายตามท่ีเสนอ  โดยใหหลักการวารายจายในสวนใดท่ีเบิกจายจาก 

งบประมาณแผนดินไดใหเบิกจายตามระเบียบ  ในสวนใดท่ีเบิกจายในงบประมาณแผนดินไมได  ใหเบิกจายจากเงิน

รายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 

 ๕.๓  การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๓  (เพ่ิมเติม)       

 
ความเปนมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม เม่ือวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  และวันท่ี  ๒๗  

ธันวาคม  ๒๕๕๖  จํานวน  ๑๑๖,๐๒๕,๖๑๐  บาท  จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน 

๒๕,๒๓๕,๗๔๐  บาท  และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน 

๙๐,๗๘๙,๘๗๐  บาท  (คิดเปนรอยละ ๗๘.๘๘  ของประมาณการรายรับระหวางป)   

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

เพ่ือบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการ

จัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   (เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๓)  ตอสภา

มหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
  

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม)   

ครั้งท่ี ๓  จํานวน  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
 

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน(บาท) เหตุผลความจําเปน 

๑ โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร  

สาขาวชิาชีพครู   

๖,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อบริหารจัดการโครงการจัด

การศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชพีครู 

และจัดซื้อวัสดปุระจําโครงการ 

รวมเปนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ครั้งท่ี ๓  (เพ่ิมเติม) 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

- ๑๐ - 
มติท่ีประชุม   อนุมัติเงินนอก งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี 

๓  (เพ่ิมเติม) 

ตามท่ีเสนอ 

 
๕.๔   การพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเปนมา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดจัดใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  เสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  โดยมี

รายละเอียดตามรายงานการประเมินตนเอง (Sar Card)  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕  ประกอบดวย  ๖  ประเด็น

ยุทธศาสตร  และ  ๔๘  ตัวชีว้ัด  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี้   (เอกสาร

แยกเลม)   

 

  ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเห็นชอบ  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม  ใหความชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามท่ีเสนอ  และใหมหาวิทยาลัยฯ ชวยปรับปรุงการดําเนินงานในสวนประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม  ซ่ึงมีคะแนนประเมินตนเองอยูในระดับ ๓.๓๐๙๔   
 

๕.๕   การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

 

ความเปนมา   

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ท่ี ๐๐๔ / ๒๕๕๒  ลงวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๒  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  

เปนตนไป มีผลใหการดํารงตําแหนงของคณบดี  จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖      

นี้นั้น     

ท้ังนี้ความตาม ขอ ๕(๑)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง 

เปนประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) ซ่ึงคัดเลือกกันเอง ประเภทละหนึ่งคน    



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

- ๑๑ - 
กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) ซ่ึง คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทําหนาท่ี

ดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารทําหนาท่ี

เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ประกอบดวย  

๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   คนหนึ่งเปนประธาน  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสองคน เปนกรรมการ  

๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ  

๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จากผลการเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละกลุม  

ดังนี้ 
๑.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธาน

กรรมการ 
๒.  นายวีระศักดิ์  ปบัว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปน

กรรมการ 
๔.  รองศาสตราจารย ดร. สมชัย  วงษนายะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย  

เปนกรรมการ 
๕.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร  เปน  

กรรมการและเลขานุการ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

- ๑๒ - 
  ๑ .   ด ว ย ส ภ า ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ ขาราชการ  ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการสภา

คณาจารยและขาราชการ ประจําป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  มอบใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสาร     ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

  ๒.  ขอใหมหาวิทยาลัย ชวยเรงรัดการดําเนินการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกําหนดเวลา    

 

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

 

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๓ /๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖  

ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  และครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  สวนในเดือนตอไปหลังจากนี้กําหนดใหเปนวันพฤหัสบดีท่ี ๓  ของเดือน  และใหเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยจัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 

 

       ปดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 

 

 

 

 

        (นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล)                     (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

- ๑๓ - 
                            ( ผู ช ว ย ศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  

 

   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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