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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๙   กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๗  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.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ              
  ๘.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๐.  รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๑.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   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.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖.  นายอํานาจ  นันทหาร     ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                ประจําฝายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

 



- ๑๖ - 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจงใหทราบ  

-  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๔/ ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีกา รประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา ๐๙ .๐๐ น.  ณ  หองประชุม สภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ   นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๐  
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๔ /๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๔/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิ ทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 

๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) รวมท้ังสิ้น   ๗๘  คน 
ประเภทภาคปกติ  จํานวน ๕๙ คน 
ประเภทภาค กศ.บป.จํานวน ๑๐ คน 
และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๙  คน 

 

๒        ใหความเห็นชอบแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๕  ระดับมหาวิทยาลัย และใหแกไข
ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมและนําผล
การดําเนินดังกลาวแจงใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้ง
ตอไป 

       งานเลขานุการไดแจงใหกับสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาทราบแลว  และจะ
ไดนําเสนอรายงานการดําเนินงานฯ ตาม
ขอเสนอดังกลาว   ในวาระท่ี ๕.๗  เรื่อเพ่ือ
พิจารณา    ในการประชุมครั้งนี้     

งานเลขานุการ 

๓         ใหความเห็นชอบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ 
๑๒ เดือน) 

        แจงใหกองนโยบายและแผน
ดําเนินการตอไปแลว 

กองนโยบาย
และแผน 

๔         อนุมัติเงินนอกงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี ๑ ตามโครงการท่ี
นําเสนอ  จํานวน  ๒,๙๔๖,๖๗๐  บาท   

        แจงใหกองนโยบายและแผน
ดําเนินการตอไปแลว 

กองนโยบาย
และแผน 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๔.๒   สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประจําเดือนตุลาคม– ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖  เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
  
  มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓   รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเปนมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ  นั้น   งานเลขานุการฯ  
จึงขอนําเสนอ ขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการและขอมูลอาจารยประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏกําแพงเพชร  ขอมูล  ณ  วันท่ี   ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  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 ๗๖  ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๕๒ คน ดังนี้ 
 ๑.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๒   คน 

                            ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๓๐   คน 
 ๑.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      ๙   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๓   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๒   คน 
 ๑.๖  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน      ๑  คน 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 
 ๑.๗  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๕  คน 
                    

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น   ๑๕   คน  ดังนี ้
       ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      ๖  คน 
       ๒.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   จํานวน      ๑  คน 
       ๒.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๘  คน 
 
๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น  ๙  คน  ดังนี้ 
       ๓.๑  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    ๔   คน 
       ๓.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จํานวน    ๕   คน   

    
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖  
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ๖๗ คน และระดับปริญญาโท ๙ คน  
  

๕.๒   การพิจารณาแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  
  ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะดําเนินการเตรียมการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  เพ่ือใหการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
จึงใครขอนําเสนอแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  ซ่ึงแผนดังกลาวไดผานการ
พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เม่ือวันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๗          
เปนท่ีเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้  
 

ประเด็นพิจารณา  ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
  

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ  
 

๕.๓  การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๐๐๕/ ๒๕๕๕  ตั้งแตวันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารระดับคณะใหม  โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะ 
ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ 
แลว  
 
  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 
 
  ประเด็นพิจารณา   ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 

 
มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามท่ีเสนอ  
 

๕.๔   การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  

ความเปนมา  
  ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดพิจารณา
ผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร         
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย     
จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางงวิชาการ  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบยีบวารนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติและแตงตั้งใหนางเยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา   
ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขท่ี  ๐๐๘๘  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานาฎศิลป  ตั้ งแตวันท่ี  
๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   
 

  มติท่ีประชุม      อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 
๕.๕   การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  
ดวย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความประสงคจะตอเวลาราชการใหกับขาราชการ    

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  จํานวน ๑ ราย  คือ  

นางพรเพ็ญ  โชชัย  ตําแหนงรองศาสตราจารย  สังกัดกลุมวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

          เพ่ือใหการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เปนไปดวย

ความเรียบรอย  เกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  และเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการตอเวลา

ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา (ราง)   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการ  

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗  ดังรายละเอียดตาม  (ราง)  

คําสั่งท่ีแนบทายระเบยีบวาระนี้ 

 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง  
แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๖   ขอแกไขเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๖  และครั้งท่ี ๑๓/ ๒๕๕๖   
 

ความเปนมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

และงบประมาณรายจายท่ีขอกันเหลื่อมป ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  ในระเบียบวาระท่ี ๕.๒  การพิจารณาเงินนอก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  

๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖  และอนุมัติกันเงินเหลื่อมป ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) ในระเบียบวาระท่ี ๕.๓      

การขออนุมัติเงินกันเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖  ของการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓ / ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นั้น  เนื่องจากเอกสารประกอบการ

ดังกลาวมีขอผิดพลาด  จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหแกไขเอกสารประกอบการประชุม และ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๑๓/ ๒๕๕๖  ในวาระดังกลาว  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

๑. เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี  ๑๑/ ๒๕๕๖ 
ในวันท่ี ๒๖ กันยายน พ .ศ.๒๕๕๖  วาระท่ี ๕.๒ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประ จําปงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๗    

- หนาท่ี ๔ สวนคําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗  ขอท่ี ๖. งบประมาณร ายจายท่ีขอกันเ หลื่อมป พ .ศ.๒๕๕๖  เดิม ยอดรวมจํานวน   ๑๒,๗๕๙,๗๗๗  
บาท   แกไขเปน   ยอดรวมจํานวน  ๑๕ ,๕๗๗ ,๕๔๗   บาท  โดยแกไขในขอ ๖.๒  งบ  กศ .บป . จากเดิม  
๒,๐๗๓,๔๐๐  เปน  ๔,๘๙๑,๑๗๐  บาท 
   - หนาท่ี ๘๖  สรุปกันเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ (งบ กศ.บป.) ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ในชองรวมเงิน  จาก เดิม   รวมเงิน  ๒,๐๗๓ ,๔๐๐  บาท  แกไขเปน  ๔,๘๙๑ ,๑๗๐   บาท   
เนื่องจากไมไดรวมเงินคาครุภัณฑ จํานวน ๒,๑๓๒,๒๘๐  บาท และ คาท่ีดินสิ่งกอสราง จํานวน ๖๘๕,๔๙๐  บาท  

๒. เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๑๓/ ๒๕๕๖   
ในวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  การขออนุมัติกันเงินกันเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
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   - หนาท่ี ๑  คําแถลงประกอบการขออนุมัติเงินกันเหลื่อมปเงินนอกงบประมาณ ประจาํป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ ขอท่ี ๑ งบประมาณรายจายท่ีขอกันเหลื่อมปพ.ศ. ๒๕๕๖ (อนุมัติ ณ วันท่ี  ๒๖  กันยายน  
๒๕๕๖)   จากเดิม ยอดรวม จํานวน ๑๒,๗๕๙,๗๗๗  บาท แกไขเปน  ๑๕,๕๗๗,๕๔๗  บาท  และในขอ ๑.๒    
งบ กศ.บป. จากเดิม  ๒,๐๗๓,๔๐๐  บาท  แกไขเปน    จํานวน  ๔,๘๙๑,๑๗๐  บาท 
   - สรุปงบประมาณท่ีขอกันเงินเหลื่อมปพ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ (วันท่ี  ๒๖  กันยายน  
๒๕๕๖)  จํานวน  ๑๕,๕๗๗,๕๔๐  บาท และ ครั้งท่ี ๒ (วันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖) จํานวน  ๑,๔๗๙,๖๕๑  
บาท         
  โดยมีรายละเอียดสวนท่ีแกไขในแตละฉบับตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  

(เอกสารแยกเลม) 

 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบการแกไขเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๑๓/ ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๗   การพิจารณาแผนการปรับปรุง พัฒนา และผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๖ – 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๗) 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ไดจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับมหาวิทยาลัย  ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๔ / ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ นั้น  สภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะให  

เพ่ิมเติมขอมูลในเรื่องของงบประมาณท่ีใชตามโครงการ / กิจกรรม เกณฑการวัดความสําเร็จในการดําเนินงานตาม

เอกสารประกอบการประชุมท่ีนําเสนอ และนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป   

  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลว  จึงขอนําเสนอ

ขอมูลดังกลาวขางตน และผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํา

การศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๖ – กุมภาพันธ ๒๕๕๗)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 

   

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบแผนการปรับปรุง พัฒนา และผลการดําเนินงานตาม 
ขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน 
(มิถุนายน ๒๕๕๖ – กุมภาพันธ  ๒๕๕๗) 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 
 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

-  ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๑. กําหนดประชุมสภากําหนดการประชุมครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๗  ในวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗         
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 
 

                 ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐  น. 
 
 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     
              บันทึกและสรุปรายงานการประชุม      บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

                   

                       
                                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 



- ๑๖ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
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