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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๙   ธันวาคม  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.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ              
  ๘.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๑.  รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๒.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๓.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕.  รองศาสตราจารยพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                  
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
๑.  พระครอูรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
๖.  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                ประจําฝายเลขานุการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
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๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจงใหทราบ  

-  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๓ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  หองประชุม สภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ   นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๐  
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๓ /๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/ ๒๕๕๖ 
 

 
ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติ สภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอน
ตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 



- ๑๖ - 
 

รวมท้ังสิ้น   ๖๒  คน ประเภทภาคปกติ  
จํานวน ๖๐ คน ประเภทภาค กศ.บป.     
จํานวน ๑ คน และระดับบัณฑิตศึกษา  ๑  คน 

 

๒        ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

       งานเลขานุการไดนําเสนอคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย  ใหนายกสภาลง
นามตามคําสั่งท่ี ๐๓๔/ ๒๕๕๖       
ลงวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
และแจงใหสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๓         อนุมัติการกันเงินเหลื่อมป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        แจงใหกองนโยบายและแผน
ดําเนินการตอไปแลว 

กองนโยบาย
และแผน 

๔         ใหความเห็นชอบรายงานการปรับปรุง
ตามผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้ง  ณ  ศูนยอุดมศึกษาแมสอด  จังหวัดตาก 

       มหาวิทยาลัยดําเนินการไดจัดสง
หนังสือแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบแลว 

มหาวิทยาลัย 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 

๔.๒   สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประจําเดือนกรกฎาคม– กันยายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
  
  มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓   รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเปนมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดํา เนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ  นั้น   งานเลขานุการฯ  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 



- ๑๖ - 
 
จึงขอนําเสนอ ขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการและขอมูลอาจารยประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏกําแพงเพชร  ขอมูล  ณ  วันท่ี   ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

           (๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑   
 ปการศึกษา ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

 
ความเปนมา  

  เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๖  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ      
ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม)  จํานวน ๗๘  ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๕๙ คน ดังนี้ 
 ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๒   คน 
 ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน 

                            ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๑๐   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน    ๑๔   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน      ๒   คน 
 ๑.๖  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๙   คน 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
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 ๑.๗  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๗   คน 
 ๑.๘  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน    ๑๒  คน 
 ๑.๙  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑  คน 
                            ๑.๑๐  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๑  คน 
                    

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น   ๑๐   คน  ดังนี ้
       ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      ๑  คน 
       ๒.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   จํานวน      ๖  คน 
       ๒.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๓  คน 

  
 

 
๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น  ๙  คน  ดังนี้ 
       ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    ๔   คน 
       ๓.๒  หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน    ๕   คน   

    
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖  
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ๖๙ คน และระดับปริญญาโท ๙ คน  
  

๕.๒   การพิจารณาแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕  ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดรับการตรวจประเมินภายใน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๙ – ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๖  จากคณะกรรมการตรวจประเมินผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากคณะกรรมการหลายประเด็น 
นั้น  มหาวิทยาลัย  จึงไดนําขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินภายใน ท้ังขอเสนอแนะดวยวาจาในขณะท่ี
ดําเนินการตรวจประเมิน และขอเสนอแนะท่ีเปนลายลักษณอักษรจากคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย มอบหมายใหกับผูรับผิดชอบไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน และจัดทําแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการตรวจประเมินดังกลาวแลว   จึงขอนําเสนอแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยแผนการปรับปรุงดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เม่ือ
วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  แลว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕  ระดับมหาวิทยาลัย 
  

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 



- ๑๖ - 
 
และนํารายงานแผนการปรับปรุงดังกลาว เสนอตอท่ีประชุมในวาระสืบเนื่องของการประชุมสภามหาวิทยาลัย          
ครั้งตอไป 
 
 
 

 
๕.๓  การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รอบ ๑๒ เดือน) 
 

ความเปนมา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดจัดใหมีการประเมินผล       

การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖  เสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอรายงานผลการ  
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  แลว มีรายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้  
(เอกสารแยกเลม)   
 
  ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเห็นชอบ  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (รอบ ๑๒ เดือน)  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๔   การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี ๑ 
  

ความเปนมา  
  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย  ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗  
ในการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖  จํานวน  ๑๐๔,๑๘๑,๓๖๐  บาท  จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงิน
คงคลัง  จํานวน  ๑๑,๙๘๘,๕๐๐  บาท  และงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จํานวน  ๙๒,๑๙๒,๘๖๐  บาท  (คิดเปน รอยละ ๗๙.๔๕  ของงบประมาณการรายรับระหวางป  
 
  บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายนอก
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี ๑  เพ่ือจัดซ้ือรถโดยสาร และปรับพ้ืนท่ีพรอมถม
ดินพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 



- ๑๖ - 
 
 

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม)   
ครั้งท่ี ๑  จํานวน  ๒,๙๔๖,๖๗๐  บาท   
 
 

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน(บาท) เหตุผลความจําเปน 
๑ จัดซื้อรถโดยสาร ๒,๐๙๑,๕๗๐ สําหรับใชงานแทนรถที่ครบ

กําหนดระยะเวลาเชา 
๒ ปรับพื้นที่พรอมถมดินพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
๘๕๕,๑๐๐ เพื่อปรับพื้นที่พรอมถมดิน 

รวมเปนเงิน ๒,๙๔๖,๖๗๐ 
 

 
ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

(เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี ๑   
 

  มติท่ีประชุม      อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 
๕.๕   การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
ความเปนมา  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒  ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม เพ่ือใหเปนไปตามประกาศนี้   
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนของ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
เรื่องระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร อนึ่งหลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
(เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา 

 
   
 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  และใหแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  ในสวนของคําอธิบายรายวิชามอบหมายให      
รองอธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษาดูแลความถูกตอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 



- ๑๖ - 
 
 

๑. การจัดแขงขันกอลฟการกุศลเพ่ือจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏําแพงเพชร ขณะนี้มีกําหนดจัดข้ึนในชวงเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  โดยไดประสานงานไวกับชมรมกอลฟอําเภอแมสอด และชมรมกอลฟ
จังหวัดตากในเบื้องตนแลว  มีความคืบหนาอยางไรจะแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

-  ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ไดจัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  และไดมอบใหกับ
คณะกรรมการสภาทุกทานแลว  กําหนดการประชุมครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๗  ในวันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๗          
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
มติท่ีประชุม    กําหนดประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๓  มกราคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกําหนดไว 

 
 

                 ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐  น. 
 
 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     
              บันทึกและสรุปรายงานการประชุม      บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

                   

                       
                                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
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