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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ช้ัน ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

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

 

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๒.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๔.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             

๘.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 ๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

 ๑๑.  รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

 ๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

 ๑๓.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  

 ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖.   อาจารยสุชิน  รอดกําเนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

 ๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๘.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

  

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 

   - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖/ ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๕  

เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมอาคารศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพ่ือการสงออก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  จังหวัดตาก  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จ

เรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๑  หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย

ระเบียบวาระนี้ 

 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖ /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 

   - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร

ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    

ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕          

รวมท้ังสิ้น ๑๐๖  คน ประเภทภาคปกติ    

จํานวน ๕๒ คน ประเภทภาค กศ.บป.    

จํานวน  ๕๑  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน  ๓  คน 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ   

งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอน

ตอไป 

สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน   

 

๒        มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย และผูบริหาร ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ 

 

     งานเลขานุการ แจงให

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทราบ

และดําเนินการตอไปแลว 

งานเลขานุการ 

๓        มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

        แจงใหงานการเจาหนาท่ีและ

นิติการดําเนินการตามข้ันตอนตอไป

แลว 

งานเลขานุการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

๔        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก

สภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี ๐๒๑/

๒๕๕๖  และแจงใหสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๕        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก

สภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี ๐๒๒/

๒๕๕๖  และแจงใหสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๖        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก

สภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี ๐๒๓/

๒๕๕๖  และแจงใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๗        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก

สภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี ๐๒๔/

๒๕๕๖  และแจงใหคณะเทคโนโลยี  

อุตสาหกรรม ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

 

 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๘        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้งผูชวย

ศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี  รองอธิการบดี  

ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการ

พิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก

สภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี ๐๒๖/

๒๕๕๖   และแจงใหรองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ

และกิจการพิเศษ ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๙        มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย

ประจํา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       งานเลขานุการไดนําเสนอนายก

สภาลงนามในขอบังคับวาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

ไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากคณาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๓)   

พ.ศ. ๒๕๕๖  เรียบรอยแลว 

งานเลขานุการ 

๑๐        มีมติอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  จํานวน  ๔  หลกัสูตร  ไดแก 

๑.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

       แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนดําเนินการตาม

ข้ันตอนตอไปแลว 

สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ทองถ่ิน 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

๑๑       ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดังนี้ 

        ๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย 

        ๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
        ๓)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต              

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

         ๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

        ๕)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

        ๖)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

         แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนดําเนินการตาม

ข้ันตอนตอไปแลว 

สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑๒        อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป   

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม)  ครั้งท่ี ๔  

จํานวน  ๑๒,๙๔๐,๒๐๐  บาท  เพ่ือใชในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเปนรายจาย

ประจําของมหาวิทยาลัย 

        แจงกองนโยบายและแผนเพ่ือ

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

กองนโยบาย

และแผน 

๑๓        ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – 

๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) 

       แจงสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาใหดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะแลว 

สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 



- ๘ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

๑๔        ใหความเห็นชอบรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา

ตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม ปการศึกษา  ๒๕๕๓     

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร   

 

       แจงสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาใหดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะแลว 

สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

๑๕        ใหความเห็นชอบรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา

ตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  ระดับมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

 

       แจงสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาใหดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะแลว 

สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

๑๖        ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่องนโยบาย

และแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

       แจงสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาใหดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะแลว 

สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

๑๗        ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งานบริการ

วิชาการแกสังคม  

 

       แจงใหงานบริการวิชาการ   

ทราบแลว 

งานบริการ

วิชาการ 

 

 

 

 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑๘        ใหความเห็นชอบแผนการชี้นําปองกัน 

หรือแกปญหาของสังคมภายในสถาบันและ

ภายนอกสถาบัน 

 

       แจงใหงานบริการวิชาการ    

ทราบแลว 

งานบริการ

วิชาการ 

๑๙        ใหความเห็นชอบอัตลักษณ และ        แจงสํานักประกันคุณภาพ สํานักประกัน



- ๙ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร 

 

การศึกษา ทราบแลว คุณภาพ

การศึกษา 

๒๐        ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนท่ี  

๑/ ๒๕๕๖ 

 

       แจงงานประสานการจัด

บัณฑิตศึกษา ทราบแลว 

งานประสาน

การจัด

บัณฑิตศึกษา 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 

   

 ๔.๒   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ความเปนมา  

  ดวย  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ในการประชุมครั้งท่ี     
๒/ ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ไดมีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๑๐)  พ.ศ. 
๒๕๕๖  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยใหยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องคประกอบ คือ (๑) กอใหเกิดความรู
ใหม (๒) มีการวิเคราะหหรือสังเคราะห (๓) สามารถนําไปใชประโยชนไดหรือมีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน 
สังคมหรือประเทศ  และกําหนดใหสามารถเสนอผลงานทางวิชาการอยางใดอยางหนึ่งเพียงประเภทเดียว ซ่ึงมี
คุณภาพดี พรอมท้ังกําหนดคํานิยามและรูปแบบของบทความทางวิชาการเพ่ือใหชัดเจนยิ่งข้ึน   
  บัดนี้  สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม  ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๖ ง  วันท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  
๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖  เปนตนไป  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาทายระเบียบวาระนี้   
  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 ๔.๓   สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม  ๒๕๕๖ 



- ๑๐ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

ความเปนมา  

  ดวยงานการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุปรายงาน

การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  

  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๔.๔   รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ความเปนมา  

ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น   งานเลขานุการฯ  

จึงขอนําเสนอขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการและขอมูลอาจารยประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏกําแพงเพชร  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี้ 

  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๕   รายงานการขอใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ในการกอสรางสถานี    

จายน้ํา อําเภอแมสอด แหงใหม 

 

ความเปนมา  

ตามท่ี มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๗/ ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี   

๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖  มอบหมายใหมหาวิทยาลัยประชุมหารือผูเก่ียวของเพ่ือพิจารณาการขอใชพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  ทําการกอสรางสถานีจายน้ําแหงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น  ในการนี้  

มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีการประชุมผูเก่ียวของเพ่ือพิจารณา เม่ือวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  แลว  โดยมี

รายละเอียดและมติท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 

ท่ีประชุมรับทราบ  และใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิจารณาความเหมาะสมดานรูปแบบ 

ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม ท่ีสงผลกระทบจากโครงการตอกิจการของมหาวิทยาลัย 

 



- ๑๑ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

๔.๖   รายงานผลการดําเนินงานตามภาระงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีตอเวลา

ราชการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ความเปนมา  

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย  ไดอนุมัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหตอเวลาราชการ  

จํานวน ๔ ราย  คือ  ๑. นางธารทิพย  ธรรมสอน  ๒.  นายชัชวาลย  ธรรมสอน  ๓.  นายระมัด  โชชัย                         

๔.  นางพิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข  นั้น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกํากับและติดตามประเมินผลปฏิบัติงานของ               

ผูไดรับการตอเวลาราชการ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูไดรับการ         

ตอเวลาราชการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  ซ่ึงคณะกรรมการไดดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ       

วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ในขอ ๗  เปนท่ีเรียบรอยแลว         

และไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามภาระงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีตอเวลาราชการ   

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมคําอธิบายในการคํานวณการคิดภาระงานสอน 

ตามเกณฑวิธีการคิดภาระงานเพ่ือใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          

                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒   

      ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

ความเปนมา  

เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕   มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ท้ังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๔๗ คน ดังนี้    



- ๑๒ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

      ๑.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๒   คน 

    ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต            จํานวน      ๒   คน 

    ๑.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       จํานวน    ๒๖   คน 

                              ๑.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๑   คน 

  ๑.๕  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน     ๑๕  คน  

  ๑.๖  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน  

                             

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๙   คน  
 

  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๑๐  คน 

       ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  จํานวน  ๖  คน 

     สาขาหลักสูตรและการสอน  จํานวน  ๒  คน 

       ๓.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา  จํานวน ๒  คน 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

   

๕.๒   การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ  

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

ความเปนมา  

   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ท่ี  ๖๒๗/๒๕๕๖  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๖  บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการพิจารณาตอ

เวลาราชการ  ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ  ๒๕๕๖  

ตามความตองการของมหาวิทยาลัย  เม่ือคราวประชุมในวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ 

หองประชุมชั้น  ๔  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  เห็นวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ท้ัง  ๒  ราย  ไดแก 

  ๑.  นายศรัณย  วงศคําจันทร  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



- ๑๓ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

  ๒.  นายสมชัย  วงษนายะ  สังกัดคณะครุศาสตร 

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงสมควรใหตอเวลาราชการตอไปจนถึงวันสิ้น

ปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบ  ๖๕  ปบริบูรณ  (ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแนบทายนี้) 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ    

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 
 

ประเด็นพิจารณา     อนุมัติตอเวลาราชการให นายศรัณย  วงศคําจันทร  สังกัดคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร  และนายสมชัย  วงษนายะ  สังกัดคณะครุศาสตร  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา         
ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖  จนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ  โดยตอง

ปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานั้น  ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได  ในกรณีท่ีภาระงานใด     

อาจถือวาเก่ียวของกับการเรียนการสอนหรือวิจัย  หรือไมนั้น  ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย   

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติตามท่ีเสนอ 

  

 ๕.๓    การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน 

 

ความเปนมา 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการประกาศรับโอนขาราชการพลเรือน ใน

สถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือระดับปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  ราย  บัดนี้  มหาวิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว  มีขาราชการ   

ขอโอน  จํานวน  ๑  ราย  คือ  นายนรุตม  บุตรพลอย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยท้ัง  ๒  ไดตกลงยินยอมแลว  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย ไดมีมติอนุมัติรับโอนขาราชการรายดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  

 



- ๑๔ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นพิจารณา      อนุมัติรับโอน  นายนรุตม  บุตรพลอย  ขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 
๕.๔   การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

 

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรตามคําสั่งสภา 
มหาวิทยาลัยท่ี ๐๐๔/ ๒๕๕๔  ตั้งแตวันท่ี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกลาวไดปฏิบัติ
หนาท่ีครบวาระแลว 

คณะครุศาสตร  จึงไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะ ตามกระบวนการ 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแตงตั้งตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๕.๕  การพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปงบประมาณ  

๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

ความเปนมา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหไดคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับและสามารถแขงขันได และใหสอดคลองกับ

สถานการณ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคตและดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๓  ในมาตรา ๑๔  ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป เพ่ือแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

ตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐท่ีปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ไดสิ้นสุดลง  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงไดจัดทําแผน      

กลยุทธเพ่ือใชระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  และไดมีการทบทวน ปรับปรุงและแกไขแผนฉบับดังกลาวใน 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีแผนแมบทท่ีสอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมในปจจุบัน

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



- ๑๕ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๑ – 

๒๕๖๕) และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ  แผนกลยุทธนี้จัดทําข้ึนโดยการใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสียท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  

 

ประเด็นพิจารณา พิจารณา (ราง)  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 
งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ และใหขอเสนอแนะวา ควรยุบรวมโครงการท่ีมีลักษณะ 

คลายกันรวมกัน โดยแยกออกเปนกิจกรรมยอย  และควรจัดลําดับความสําคัญของแตละโครงการเพ่ือใชประกอบ       
ในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ   

๕.๖    การพิจารณา (ราง)  แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

 

ความเปนมา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหไดคุณภาพและมาตรฐาน  ของการจัดการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับและสามารถแขงขันได สอดคลองกับ 

 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคตและดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๓  ในมาตรา ๑๔  ไดกําหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณ

ตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐท่ีปรับเปลี่ยน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทําแผนกลยุทธ

ดานการเงิน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖  - ๒๕๖๐ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธดานการเงินท่ีสอดคลองกับแผน

กลยุทธของมหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๖๐  สามารถใชเปนกรอบแนวทางการบริหารการเงินให

สอดคลองกับกลยุทธตาง ๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจนหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย  ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ไดนําเสนอแผนกลยุทธดานการเงินนี้ ตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  แลว  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอแผนกลยุทธดานการเงินของ

มหาวทิยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุมใน

ระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 



- ๑๖ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ(ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ  และใหขอเสนอแนะวาควรจัดทํากลยุทธทางการเงิน 

โดยใหครอบคลุม ๔ กระบวนการ ไดแก การหาเงิน  การใชเงิน การควบคุมการใชเงิน และการตรวจสอบการใชเงิน  
และใหเพ่ิมกลยุทธเก่ียวกับการหารายไดจากทรัพยากรท่ีมีอยูของมหาวิทยาลัยใหเกิดรายได และเม่ือแกไขแผนกลยุทธ
ทางการเงินเรียบรอยแลวใหนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

๕.๗    การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี ๕ 

 

ความเปนมา 

ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ          

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

ธันวาคม  ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ และวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖  จํานวน ๑๓๔,๙๖๕,๘๑๐  บาท  

จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน  ๓๘,๑๗๕,๙๔๐  บาท  และงบประมาณรายจายจากเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙๖,๗๘๙,๘๗๐  บาท  (คิดเปนรอยละ ๗๘.๑๗  ของประมาณการ

รายรับระหวางป)   

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก  มหาวิทยาลัย จึงขอ

เสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม   

ครั้งท่ี ๕)  ตอสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 

 

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม)   

ครั้งท่ี ๕  จํานวน ๑,๕๑๗,๓๑๐  บาท   

 

 

 

 
 

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน

(บาท) 

เหตุผลความจําเปน 

๑ คาใชจายประจาํบัณฑิตศึกษา ๓๓๑,๗๑๐ เพื่อบริการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาปริญญาโท และ

ปริญญาเอก 

๒ โครงการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบณัฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ๒๔๐,๐๐๐ 



- ๑๗ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

๔ โครงการปรับปรุงสํานักงานและหองการจัดการศึกษา ๗๔๕,๖๐๐ 

รวมเปนเงิน ๑,๕๑๗,๓๑๐  บาท 

 

ประเด็นพิจารณา      พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖  

(เพ่ิมเติม)  ครั้งท่ี ๕ 

 

  มติท่ีประชุม    อนุมัติตามท่ีเสนอ   

 

 ๕.๘  การพิจารณารายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ความเปนมา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดทําการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งท่ี ๗๓๒/๒๕๕๔ 

ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัยมีกระบวนการ

ทํางานอยางเปนระบบและมีผูรับผิดชอบดําเนินการตามการประกันคุณภาพภาพภายในของตัวบงชี้ท่ี ๗.๔ ระบบ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละ

คณะ/สํานัก จะรวมกันทําการวิเคราะห ระบุ และประเมินความเสี่ยง จากนั้นจึงมีการมอบหมายผูรับผิดชอบให

ดําเนินการเขียนแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนตอไป เพ่ือใชเปนกระบวนการลดระดับความเสี่ยง

เรื่องนั้นๆลง ซ่ึงสามารถสรุปข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ไดดังนี้ ๑) การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกันวิเคราะห ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓) กําหนดผูรับผิดชอบเขียน

แผนบริหารความเสี่ยง ๔) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๕) จัดทํารายงานการ

บริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ/สํานักในกรณีการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน และ

เสนอตอสภาสมหาวิทยาลัยกรณีการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและใหขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะสําหรับใชในการวิเคราะหความเสี่ยงในปการศึกษาตอไป 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ในเกณฑ

ประเมินขอท่ี ๕ กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

คณะ/สํานัก และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และเกณฑประเมินขอท่ี ๖ มีการนําผลการประเมิน 

และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก หรือจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนความเสี่ยงในป

ถัดไป  ดังนั้นจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย 



- ๑๘ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  แลว  

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับ 
มหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน  ประจําปการการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

  มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ และใหขอเสนอแนะวาควรเรงดําเนินการในความเสี่ยง  

ท่ีมีคา RPN สูง ๆ  อาทิเชน การตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ, การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอยอด   
เชิงพาณิชย 
  

๕.๙  การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

ความเปนมา 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

เปนสถาบันอุดมศึกษาทองถ่ิน  ซ่ึงนอกจากการปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองการพัฒนาทองถ่ิน  สังคม  และ

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนแลว  การแสวงหาและยกยองผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม

ดีเดน รวมท้ังเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกสังคมนับเปนอีกภารกิจหนึ่งท่ีพึงกระทําของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือเปนการ

เสริมแรงและใหกําลังใจผูท่ีสมควรไดรับการยกยอง และยังเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
 

ขอกฎหมาย 

  สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยชั้น  สาขาและ

หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๘  แลว   
 

แนวปฏิบัต ิ

 ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับการ

พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๖   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี  ๖๒๑ / ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๘ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     

๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติ 

บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  สาขาตางๆ   เพ่ือรวบรวมขอมูลประวัติ  และผลงานของบุคคล

ท่ีไดรับการเสนอชื่อ  และจัดทําเปนเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอตอมหาวิทยาลัย   

๓.  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดทําการประชุมพิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา

กิตติมศักดิ์ แลว  เม่ือวันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ไดบุคคลในทองถ่ินซ่ึงเห็นวาทรงคุณวุฒิ  มีความเชี่ยวชาญ

พิเศษในวิชาชีพ  ทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหมีโอกาสไดรับการยกยองเชิดชูใน



- ๑๙ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ศักดิ์ศรีวิชาชีพใหเปนท่ีประจักษแกสังคม  สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๖  

จํานวน   ๔  ราย  คือ 

 

 

 

 

๑) นายจรัล  ดํารงรัตน  

๒)  พระครูวิเชียร  ธรรมนาถ  

๓)  นายสุวิทย  รัตนากร 

๔)  นายมนตชัย  รุงชาญชัย 

 

ประเด็นพิจารณา 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ตอสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน  ๔  ราย  คือ 

๑) นายจรัล  ดํารงรัตน  นําเสนอเพ่ือพิจารณาใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา   

๒)   พระครูวิเชียรธรรมนาท วิ.  นําเสนอเพ่ือพิจารณาใหปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

๓)  นายสุวิทย  รัตนากร  นําเสนอเพ่ือพิจารณาใหปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

๔)  นายมนตชัย  รุงชาญชัย  นําเสนอเพ่ือพิจารณาใหปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการตลาด 

 
 มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ  

 
 ๕.๑๐  การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชรกําแพงเพชร และนักศึกษาท่ีศึกษา ณ  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 
  

ความเปนมา 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

นั้น  ในขอ ๕ ของระเบียบดังกลาว  กําหนดวา ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายท่ีจะ

เรียกเก็บจากนักศึกษาในแตละภาคเรียนตาม  ความเหมาะสมของสถานการณ และสภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทําเปน



- ๒๐ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ ของสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  

มหาวิทยาลัย  จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน โดยมีรายละเอียดตาม            

(ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี          

ภาคปกติ  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษา  

ท่ีศึกษา  ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้   

  

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ  (ราง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษา  

ท่ีศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษาท่ีศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 

 
  มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

๕.๑๑   การพิจารณา (ราง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษาท่ีศึกษา  ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง

มหาวิทยาลัย 

         

ความเปนมา 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 

๒๕๕๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  นั้น  ในขอ ๕ ของระเบียบดังกลาว  กําหนดวา            

ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายท่ีจะเรียกเก็บจากนักศึกษาในแตละภาคเรียนตาม      

ความเหมาะสมของสถานการณ และสภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ      

ของสภามหาวิทยาลัย  ในการนี้  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 

๒๕๕๓  มหาวิทยาลัย  จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน โดยมีรายละเอียดตาม 

(ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ

จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษาท่ีศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม

แนบทายระเบียบวาระนี้   

  

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ  (ราง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   



- ๒๑ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษา 

ท่ีศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 

   

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  -  ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

  - ไมมี  
  

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ   

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี ๘/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

 

                 ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๐  น. 

 

 

 

          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     

       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม      บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

      

                       



- ๒๒ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๗ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

                 

                                          (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

   



~ ๑ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 

 


	ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
	มีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้
	เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
	ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว  จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จกา...
	๕.๕  การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
	๕.๖    การพิจารณา (ร่าง)  แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
	ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

