
 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๕๗ 

วันจันทรท่ี  ๒๘  เมษายน  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.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  นายสมจิตร  ลิ้มลอืชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
  ๘.  นายอํานาจ  นนัทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  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.  อาจารยแดนชัย  เครื่องเงิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  อาจารยชูวิทย  ชัยเบา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑.  พระครอูรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๔. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ              
  ๖.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

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

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 

 



- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจงใหทราบ 
  

-  ไมมี 
 

  เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาต ท่ีประชุมเลื่อนระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ     
ในระเบียบวาระท่ี ๔.๒  รายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภ ามหาวิทยาลั ย จากาคณาจารยประจํา มานําเสนอ           
ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบกอน 
 
  ประธานท่ีประชุมอนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายช่ือผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 
 

ความเปนมา  
 ดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากคณาจารยประจําไดหมดวาระลง 

ตั้งแตวันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
เรียบรอย    จึงกําหนดใหมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จากคณาจารยประจําท่ีหมด
วาระลง     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครคณาจารยประจํา เพ่ือดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในระหวางวันท่ี  ๑๙ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  บัดนี้  การรับสมัคร
ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวปรากฏวามีผูสมัครจํานวน  ๔  คน  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ความตามขอ ๖ (๖)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร        
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ .ศ.๒๕๔๗  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจํา  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๖  และประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จากคณาจารยประจํา  เรื่อง  กําหนดแนวปฏิบัติในการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จากคณาจารยประจํา (ขอ ๘)  จึงประกาศชื่อผูไดเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  ไดแก  

๑. รองศาสตราจารย ดร.สมชัย  วงษนายะ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.ระมัด  โชชัย 
๓. อาจารยแดนชัย  เครื่องเงิน 
๔. อาจารยชูวิทย  ไชยเบา 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
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  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และขออนุญาตท่ีประชุมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจําตามประกาศ เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ และอนุญาตใหคณะกรรมการทุกทานเขารวมประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๗ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๕  
มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา ๐๙ .๐๐ น.  ณ  หองประชุม สภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ ประชุมมี จํานวน  ๑๔  
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบยีบวาระนี ้

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒ /๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๒๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑          อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  
๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) รวมท้ังสิ้น ๑๘๖  คน 
ประเภทภาคปกติ  จํานวน ๑๓๘ คน 
ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน ๓๗ คน 
และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน ๑๑  คน 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน   
 

๒        อนุมัติการตอเวลาราชการให     
นางพรเพ็ญ  โชชัย ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

        แจงใหงานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

งานการจัด
บัณฑิตศึกษา 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
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๓         ใหความเห็นชอบรายชื่อวารสาร

ทางวิชาการท่ีไมมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด 
 

        มหาวทิยาลัยฯ ไดจัดทําประกาศ 
รายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ เสนอนายกสภา
ลงนาม   และแจงให ก.พ.อ. ทราบ ตอไป
แลว 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

๔         ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การจายเงินรายไดเพ่ือเปนคาตอบแทน
ผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยแกไขตาม     มติท่ีของประชุม 

       งานเลขานุการสภาไดนําเสนอ ระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการจายเงินรายไดเปน
คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ใหนายก
สภาลงนาม และแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๕         ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การจายเงินคาตอบแทนและเบี้ยประชุม
การพิจารณาผลงานทางวิชาการ       
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗  

       งานเลขานุการสภาไดนําเสนอระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการ จายเงิน
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ใหนายกสภาลงนามและแจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบแลว 

งานเลขานุการ 

 
เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๖         ใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      
วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยแกไขเพ่ิมเติมตามท่ี
เสนอ และใหมหาวิทยาลัยนําประเด็นท่ี
ประชุมเสนอแนะไปพิจารณาทบทวนให
ชัดเจนและทําการปรับปรุงกอนนําเสนอ
นายกสภาลงนาม 

       งานเลขานุการสภาไดนําเสนอ ระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการ รับจายเงินในการ
จัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหนายกสภาลงนาม
และแจงหนวยงาน ท่ีเก่ียวของทราบแลว  

งานเลขานุการ 

๗         ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การรับจายเงินในการจัดสอบภาคความรู
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

       งานเลขานุการสภาไดนําเสนอ ระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการ รับจายเงินในการ
จัดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค 
ก) และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
(ภาค ข) ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  ใหนายกสภาลงนาม
และแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบแลว     

งานเลขานุการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
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๘        ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง        
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗   ระดับการศึกษาปริญญาตรี ภาค
ปกติ  ภาคฤดูรอน โครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (ภาค 
กศ.บป.)  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และ
นักศึกษาท่ีศึกษา  ณ  ศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้งมหาวทิยาลัย  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไดจัดทําประกาศการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  เสนออธิการบดี    
ลงนาม และแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบแลว 

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบยีน 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

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

           (๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒   
 ปการศึกษา ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๖  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ           

ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม)  จํานวน ๑๗๒  ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภา 
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ ในเอกสารประกอบ 
การประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๑๔๙  คน ดังนี้ 
 ๑.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๓๐   คน 

                            ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๕๖   คน 
 ๑.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      ๒   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๑๒   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๓   คน 
 ๑.๖  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน     ๔๕  คน 
 ๑.๗  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑  คน 
                    

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น   ๒๑   คน  ดังนี ้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
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       ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน 
       ๒.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   จํานวน       ๘  คน 
       ๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๒  คน 
       ๒.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน     ๑๐  คน 

 

๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
     สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา จํานวน       ๒  คน 

    
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม)  
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๑๗๐ คน และ 

ระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน  
  

๕.๒   การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
ความเปนมา  
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดพิจารณา

ผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี    
๓/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  หองประชุม ชั้น ๒  ตึกจุฬาพัฒน ๑๒ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางงวิชาการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวารนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติและแตงตั้งใหนางสาวนิศากร  ประคองชาติ  ตําแหนง 

ในสายงาน อาจารย  ตําแหนงเลขท่ี  ๐๐๙๕  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตั้งแต
วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   
 

  มติท่ีประชุม      อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 
๕.๓  การพิจารณาการจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ และจัดหารายได ใหเปนสวนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนท่ี ๒๐ ก ฉบับวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ และ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบบัประกาศ    
ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น 

เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีความคลองตัวในการดําเนินงาน 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
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ตามบทบาทภารกิจและอํานาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยฯ โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ และจัดหารายไดใหเปนสวน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก   
 

 สํานักบริการวิชาการและจัดหารรายได  โดยแบงสวนราชการ ดังนี้ 
(๑) สํานักงานผูอํานวยการ 

รายละเอียดการจัดโครงสรางและการจัดระบบงานของสวนราชการในสํานักบริการวิชาการและ 
จัดหารายได ตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ  
๑. การจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ และจัดหารายได  ใหเปนสวนราชการภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
๒. เพ่ือโปรดลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

เรื่อง จัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ  
 

๕.๔   การพิจารณา (ราง)  หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
  

ความเปนมา  
  ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มีผลบังคับใช  โดยความในหมวด  ๔     
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  มาตรา ๔๙  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวยประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก        
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  โดยไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  
 แนวปฏิบัต ิ
 ๑.  สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙  และ ฉบับท่ี ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย          
มีอํานาจหนาท่ี ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะใหมีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

  ๑) ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด
การศึกษาและการวิจัย ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหหนวยงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของในหนวยงานตางๆ            
ของมหาวิทยาลัยมาใหขอมูลหรือสงมอบเอกสารหลักฐานแกคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาได  

 
 
  ๒) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 



- ๘ - 
 

  ๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี เพ่ืออนุวัตรใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีในมาตรา ๕๐ (๑)  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  

  ใหหลักเกณฑตามท่ีกําหนดในขอ (๒) และ (๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

๒. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖     
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่ งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ี  ๐๒๐ / ๒๕๕๖ ประกอบดวย 

๑)  นายวีระศักดิ์   ปบัว    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒)  นางจรรยา  ชวนานนท   กรรมการ 

๓)  รองศาสตราจารย ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน กรรมการ 
๔)  รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต  เวชกิจ  กรรมการ 
๕)  นายสุนทร  อนุเพชร    กรรมการ 
๖)  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี  กรรมการและเลขานุการ 
๗)  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว   ผูชวยเลขานุการ 
๘)  นาวสาวสุภาภรณ  หม่ันหา   ผูชวยเลขานุการ 
๙)  นางสาวเกศกนก  ไทยแท   ผูชวยเลขานุการ 

 
๓.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร  ไดประชุม

เพ่ือดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานและวิธีการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖  และคณะกรรมการไดดําเนินการ
กําหนดหลักเกณฑดังกลาว เปนท่ีเรียบรอยแลว   
    

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร       
เปนไปดวยความเรียบรอย  คณะกรรมการฯ จึงขอนําเสนอรางหลักเกณฑ  วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖  ตอสภาโดยมีรายละเอียดตามเอกสาร 
แนบทายระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา     พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักเกณฑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

  มติท่ีประชุม      ใหความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 

 
๕.๕   การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยฯ  ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงิน
ในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๒ และ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 



- ๙ - 
 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  แลวนั้น  มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่องการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ    
ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยประกาศดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 
๔/ ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ
วาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง  
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พ .ศ. ๒๕๕๗    
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๖   การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม)  ครั้งท่ี ๒ 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖  จํานวน ๑๐๔,๑๘๑,๓๖๐  บาท  
จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน  ๑๑,๙๘๘,๕๐๐  บาท  และงบประมาณรายจายจากเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน  ๙๒,๑๙๒,๒๘๐  บาท     

บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอก
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี ๒  จํานวน  ๙,๔๓๐,๐๐๐  บาท  จึงขอนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม  ตามเอกสารประกอบการประชุม        
ในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม)   
ครั้งท่ี ๒  จํานวน  ๙,๔๓๐,๐๐๐  บาท   
 
 
 
 

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน(บาท) เหตุผลความจําเปน 
๑ งบบริหารกลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อใชในการบริหารงานใน

มหาวิทยาลัย 
๒ กองทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากร ๕,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อเปนกองทุนพัฒนาขาราชการ

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๓ งบดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย 
๒๘๐,๐๐๐ เพื่อใชในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย 

๔ อาคารโรงเรือนเทคโนโลยีพลังงาน ๘๐๐,๐๐๐ เพื่อกอสรางอาคารโรงเรือนใน
การจัดเก็บครุภัณฑทางการศึกษา
ดานเทคโนโลยีพลังงานของ  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 



- ๑๐ - 
 

มหาวิทยาลัย 
๕ โครงการขยายเขตระบบไฟฟาแรงสูงและติดตั้งมิเตอร

พื้นที่บานพักบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๓๕๐,๐๐๐ เพื่อขยายเขตและติดตัง้มิเตอร

ไฟฟาพื้นที่บานพักบุคลากร    
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รวมเปนเงิน ๙,๔๓๐,๐๐๐ 
 

 
ประเด็นพิจารณา    อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม)   

ครั้งท่ี ๒ 
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติ  ตามท่ีเสนอ  และใหปรับปรุงเอกสารคําแถลงประกอบการพิจารณา 
โดยใหใชตัวเลขท่ีรับจริงของรายรับระหวางป 
 

๕.๗   การพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงแผนปฏิบัติงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  
 ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน ๒๕๕๗  นั้น  คณะวิทยาการจัดการ   มีความ
ประสงคขอเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน / โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในโครงการกีฬาระหวาง
คณะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไดมีนโยบายการเปดภาคเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
ซ่ึงแผนปฏิบัติงาน / โครงการเดิมท่ีกําหนดไวไมสามารถจัดกิจกรรมได  และกองพัฒนานักศึกษาไดเลื่อนโครงการ  
 
กีฬาระหวางคณะ ไปจัดชวงไตรมาสท่ี ๑  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงทําใหโครงการท่ีจะดําเนินการนี้ไมมีการ
ใชจายงบประมาณ  ซ่ึงในขณะเดียวกันคณะวิทยาการจัดการ ไดเขารวมการประชุมเครือขายความรวมมือ ระหวาง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ  ซ่ึงมีท้ังหมด ๘ สถาบัน  โดยมีมติใหทางคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนเจาภาพในการจัดโครงการเครือขายความรวมมือฯ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖  และขอใชงบประมาณโครงการกีฬาระหวางคณะมาใชจายในการเปนเจาภาพโครงการเครือขาย
ความรวมมือดังกลาว  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน /โครงการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติ  ตามท่ีเสนอ 
 
 ๕.๘  การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งานบริการวิชาการแกสังคม 
 

ความเปนมา 
   จากพันธกิจ ขอ ๓  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนา
ศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแกชุมชน ในแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 



- ๑๑ - 
 
งบประมาณ ๒๕๕๖ –  ๒๕๖๐  เพ่ือใหการดําเนินการตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร ดังกลาวประสบ
ผลสําเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแ ผนปฏิบัติราชการประจําป พ .ศ. ๒๕๕๗ งานบริการวิชาการแกสังคม  ซ่ึงแผน
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  
๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗  จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณาใหความเห็นชอบ   โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
งานบริการวิชาการแกสังคม 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๙    การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยสภาคณาจารยและ
ขาราชการ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ............. 

 
ความเปนมา 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ไปแลวนั้น  เพ่ือเปนการ
สมควรใหปรับปรุงแกไขขอบังคับฉบับดังกลาว ใหเหมาะสม ในการมีสวนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยในกิจการของ 
มหาวิทยาลัย  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงขอนําเสนอ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ........  ตอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเลม)  
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยสภา 
คณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ........... 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ  และใหนําไปปฏิบัติและรายงานผลการดําเนินงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบหลังการดําเนินการเรียบรอยแลว 
   

๕.๑๐  การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย การใชจายเงินนอก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  (๑)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยหลักเกณฑการใชเงินนอก 
                           งบประมาณ เชารถยนตของเอกชนเพ่ือใชในราชการ พ.ศ. ........ 
  (๒)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย คาตอบแทนคณะกรรมการ 
                           ตัดสินผลงานและการแขงขันในกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. .............. 
  (๓)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการจายเงินนอกงบประมาณ 
                           เปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ........... 
  (๔)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคาสมนาคุณวิทยากร และ 
                           ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ........... 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 



- ๑๒ - 
 

  (๕)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย การจายเงินนอกงบประมาณ 
                           เปนรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย พ.ศ. .......... 
  (๖)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การจัดประชุมทางวิชาการ 
                           และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ............ 
 

ความเปนมา 
   ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
เก่ียวกับการใชจายเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชในภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ    
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เก่ียวกับการ 
 
จายเงินนอกงบประมาณประเภทตาง ๆ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้   
(เอกสารแยกเลม) 
   

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย 
การใชจายเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๗  ในระเบียบฯ  (๑) ถึง (๖) 
 

มติท่ีประชุม    มติท่ีประชุม ใหแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และเห็นชอบทุกฉบับ  
ตามเสนอ 

ลําดับท่ี ๑  แกไข หนา ๑ "ระเบียบสภามหาวิทยาลัย" ใหแกเปน  
"ระเบียบมหาวิทยาลัย" 
            ลําดับท่ี ๒  แกไขเอกสารประกอบการประชุม หนา ๘  ดังนี้ 
            ขอ ๕.  ความในขอ ๑) ก. "๑,๐๐๐" ใหแกเปน "๒,๐๐๐" 
                       ความในขอ ๑) ข. "๑,๕๐๐" ใหแกเปน "๓,๐๐๐" 
                       ความในขอ ๒) "ในอัตรา ๒๐๐ บาท" ใหแกเปน “ในอัตราไมเกิน ๕๐๐ บาท” 
                       ความในขอ ๓) "ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท" ใหแกเปน  "ในอัตราไมเกิน  

           ๑,๐๐๐ บาท" 
                      ความในขอ ๔) "ชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท" ใหแกเปน "ช่ัวโมงละ ๕,๐๐๐ บาท" 
      ลําดับท่ี ๓  หนา ๑๓ มีการแกไขคือ  ความในขอ ๔ คํานิยาม "ผลงาน" ใหแกไข 

"รายงานดวยวาจา" แกเปน "นําเสนอดวยวาจา"  และคํานิยาม “ผูทรงคุณวุฒิ” ในหนา ๑๔  ใหตัดออก “ใหใช
คํานิยามหนา ๑๓”    
    
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

-  ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 



- ๑๓ - 
 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๑. ตามท่ี  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ท่ี ๔/ ๒๕๕๗  ในวันท่ี 
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

        ปดประชุมเวลา ๑๒.๔๐  น. 

 
 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)            (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     
              บันทึกและสรุปรายงานการประชุม         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

                   

                       
                                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
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