• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมบุณฑริก อาคารฝกประสบการณวชิ าชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
• ๔. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
ผูทรงคุณวุฒิ
๕. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๖. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๙. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๑. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว
๑๔. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
• ๑๕. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
คณาจารยประจํา
๑๖. นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. นายประเสริฐ ตันสกุล
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๓. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๒๔. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๕. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางปรียานุช พรหมภาสิต
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
หัวหนาฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึง
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขออนุญาต
ตอที่ประชุมนําเสนอระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ผลการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
แทนบุคคลเดิม ตอสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบ เพื่อจะไดขออนุญาตใหประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการเขารวมประชุมตอไป
ที่ประชุมอนุญาต
๔.๒ ผลการดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการแทนบุคคลเดิม
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) ซึง่ ไดปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ไปแลวนัน้ ทั้งนีก้ รรมการสภาคณาจารยฯ ไดดําเนินการเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานสภาคณาจารยฯ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผูชว ยศาสตราจารยระดับ ๘
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยมาระยะหนึ่งแลวนัน้
อนึ่ง เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําใหพน สภาพจากการดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยฯ ดังนัน้
มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เลือกประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการแทนบุคคลเดิมทีพ่ นจากตําแหนง ซึง่ ผลการคัดเลือก ไดแก นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และจะไดเชิญบุคคลดังกลาวเขารวม
ประชุมตอไป รายละเอียดประวัติ และประกาศรายชื่อกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามเอกสารแนบ
ทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ และอนุญาตใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการเขารวมประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องจากวันนีม้ ีระเบียบวาระเรงดวนหลายวาระ ประกอบกับมีระเบียบวาระเพื่อทราบในระเบียบวาระ
ที่ ๔ แลว จึงขอยกเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบไปไวในระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั้น ๔ อาคาร K.U.Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพมหานคร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี
จํานวน ๑๘ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ใหแกไขขอความดังนี้
๑. แกไข หนา ๑๔ ยอหนาสุดทาย เปนดังนี้ “ประเด็นพิจารณา .........
ในกรณีอายุเกิน ๕๐ ป........”
๒. แกไข หนา ๑๗ ขอ ๕.๙ “ประเด็นพิจารณา.......กําหนดตําแหนง
ขาราชการการพลเรือน........เพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...........”
๓. แกไข หนา ๑๘ ยอหนาสุดทาย “ทั้งนีใ้ หคณะกรรมการสรรหาคณบดี
หัวหนาสวนราชการฯ ดําเนินการ.............”
๔. แกไข หนา ๑๙ ขอ ๕.๑๒ “ความเปนมา ............ไดจัดทําคูมือคูมือ
การประเมินผล........”
หลังจากนั้นจงึ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒ / ๒๕๕๒
ความเปนมา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๔ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวนั พุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวทิ ยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑

ผูรับผิดชอบ
การดําเนินงาน
มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบประทานทูล
มอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการ
สํานักสงเสริม
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี และงานทะเบียนเตรียมการจัดทําปริญญา วิชาการและงาน
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บัตรเพื่อประทานทูลถวายในพิธี
ทะเบียน
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ(การสงเสริม พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๒
สุขภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
มีคําสั่งแตงตัง้ รองอธิการบดี และ
คําสั่งมอบหมายงานใหรองอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแลว

๒

ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
รองอธิการบดี ทัง้ ๖ รายตามที่
เสนอ ทัง้ นี้ตงั้ แตวันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป

๓

แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวสิ ิฐ
มีคําสั่งแตงตัง้ เลขานุการสภา
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝาย
มหาวิทยาลัยแลว
วิชาการและวิจัย เปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

ฝายเลขานุการ

๔

๑. มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนคณบดี จํานวน ๔
คณะ ไดแก คณะเทคโนโลยีฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๙ มีนาคม

- ฝายเลขานุการ

๑. มีคําสัง่ แตงตั้งคณบดีทงั้ ๔ คณะ

ฝายเลขานุการ

แลว
๒. ในสวนคณะครุศาสตร
- คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหา สรรหาฯ
ผูสมควรดํารงตําแหนงแลว และจะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกใน
ระเบียบวาระที่ ๕ ตอไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๕๒๕๕๒
๒. ในสวนของคณะครุศาสตร
มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีชุดเดิม ไป
ดําเนินการสรรหาใหม
เรื่องที่
มติที่ประชุม
๕
อนุมัติใหทุนสนับสนุน
การศึกษาแก ผูชวยศาสตราจารย
เพลินพิศ จุฬพันธทอง กรณีอายุ
เกิน ๕๕ ปบริบูรณนับถึงวันเริ่ม
เขาศึกษาตอ
๖
ใหความเห็นชอบระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการรับจายเงินในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒
๗
อนุมัติการจัดตั้งสวนราชการ
ภายใน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
๒ หนวยงาน ไดแก
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด
๒. สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใหแบงสวนราชการ
๘
อนุมัติการกําหนดตําแหนง
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๑ รายไดแก นายพงศชัย
กลิ่นหอม
๙
ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหัวหนา

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
มอบหมายใหฝายกองทุนฯ ดําเนนิ การ กองทุนพัฒนา
ขาราชการและ
ประกาศผูไดรับทุนแลว
บุคลากรฯ

มอบหมายใหคณะครุศาสตร
ดําเนินการแจงผูที่เกี่ยวของแลว

คณะครุศาสตร

- จัดทําประกาศฯ จัดตั้งสวนราชการ
ภายใน แลว
- ในสวนของการสรรหาผูอํานวยการ
ไดดําเนินการพรอมกับหนวยงานทั้ง ๔
หนวยงาน ซึง่ จะนําเสนอเพือ่ พิจารณา
คัดเลือกผูดํารงตําแหนงในระเบียบวาระที่
๕ ตอไป
มอบฝายนิติการและการเจาหนาที่
จัดทําคําสัง่ แลว

- ฝายเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการ
ตามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

- คณะกรรมการ
สรรหาฯ

ฝายนิตกิ ารและ
การเจาหนาที่

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๖-

เรื่องที่
๑๐

๑๑

สวนราชการ หรือหัวหนา
หนว ยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ ฯ ซึ่งจะได
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือกในระเบียบวาระที่ ๕ ตอไป

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบการ
ดําเนินการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒
ใหความเห็นชอบดําเนินการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับคุณภาพของ
การกํากับดูแลตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวทิ ยาลัย
และการถายทอดเปาหมายจาก
สภามหาวิทยาลัยสู
สถาบันอุดมศึกษา

การดําเนินงาน
มอบหมายใหกองนโยบายและแผน
ดําเนินการแจงและสรางความเขาใจแกผู
กํากับดูแลตัวชี้วัดและผูเกี่ยวของแลว

ผูรับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผน

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ มอบหมายให
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตามขอเสนอ ซึ่งจะนําเสนอนโยบายการ
กํากับองคกรที่ดีตอสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครัง้ นี้
๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒ มอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ดําเนินการตามขอเสนอ ซึ่งจะนําเสนอ
คานิยมหลักของมหาวิทยาลัย ตอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้

- เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดี
ฝายวางแผนฯ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ การเตรียมการดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑
/ ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๗าน
มการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย ที่มีผลการประเมิน
เปนเอกฉันทวา คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑ ที่
ก.พ.อ. กําหนดนั้น สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเวนการประชุมไวในขอบังคับของสภาสถาบัน โดยให
ถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาทีป่ ระเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได”
รายละเอียดความตามขอ ๖.๑.๓ ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ และพิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยตอไป
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองศาสตราจารยระมัด โชชัย กรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการฯ จัดทํารางระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกเปนแนวปฏิบัติ
๔.๔ แจงผลคะแนน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีตัวชี้วดั ที่ ๑๘ เรื่อง ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและระบบภาวการณมงี านทําของ
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา นัน้
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการประเมินผลคะแนนเสร็จเรียบรอย
แลว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีผลคะแนนในตัวชีว้ ัดนี้ อยูใ นระดับ ๕ ซึง่ เปน ๑ ใน ๑๐ ของ
มหาวิทยาลัย ๗๒ แหง รายละเอียดผลคะแนนของมหาวิทยาลัยตางๆ ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ
ทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตตอที่ประชุมเพิ่มเติม
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
๕.๕ การพิจารณาอนุมัติจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ สวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิม่ เติม
๕.๖ การพิจารณานโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๘๕.๗ การพิจารณาคานิยมหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๕.๘ การพิจารณาแผนพัฒนาสถาบันสูสากล
๕.๙ การพิจารณาแผน ตามตัวชี้วัดที่ ๓
ที่ประชุมอนุญาต
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๔) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ , ภาค กศ.บป. , ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท เพิ่มเติม
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ ผลเปนทีถ่ ูกตองแลว จึง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๑๑๘ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๑๓ คน
๑.๒ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๕ คน
๑.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน ๙๙ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๑ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ สิน้ ๓ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๒ คน
๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑ คน
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบดวย
๓.๑ สาขาวิชาการศึกษา(หลักสูตรวิชาชีพครู) จํานวน ๒๑ คน
๔. ระดับปริญญาโท ประกอบดวย
๔.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จํานวน ๓ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๙ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ , ภาค กศ.บป. , ระดับปริญญาโท และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเพื่อใหการไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสม และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ มีมติเลือกและแตงตั้งคณบดีไปแลว ๔ คณะ ไดแก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ในสวนของคณะครุศาสตร ซึ่งมีผูตอบรับการทาบทามเพียงรายเดียว ไมเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว สภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ชุดเดิม ไปดําเนินการสรรหาใหมตามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาบุคคลเพือ่ แตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗
จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีไดนําเสนอรายละเอียดการสรรหาคณบดีคณะ
ครุศาสตรตอสภามหาวิทยาลัย
นายวีระศักดิ์ ปบัวประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นําเสนอวา คณะกรรมการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และขอบังคับ
มหาวิทยาลยั ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
พ.ศ.๒๕๔๗ เปนที่เรียบรอยแลว ไดรายชือ่ ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร โดยเรียงรายชื่อบุคคล
ตามลําดับตัวอักษร ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๒. ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย โกศิยะกุล
พรอมนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี ไดเสนอเอกสารประวัติวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะ และผลงานของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ทั้ง ๓ ราย ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
คัดเลือกตอไป
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือ่ แตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๐มติที่ประชุม มีมติคัดเลือก ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท เพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
คณะครุศาสตร ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป

๕.๓ การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัย
ที่ ๐๐๖ / ๒๕๕๒ สัง่ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ นั้น ในการนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเพื่อใหการ
ไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะ
เทียบเทาคณะ ตามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ แลว โดยมีตําแหนงที่ทาํ การสรรหา ดังตอไปนี้
๑) ผูอาํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
๓) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔) ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๕) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖) ผูอาํ นวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาฯ ไดนําเสนอรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัย
พลอากาศเอก เสริมยุทธ บุญศิริยะ ประธานกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะเทียบเทาคณะ นําเสนอรายงานผลการดําเนินการสรรหา ดังนี้
คณะกรรมการสรรหา ไดทําการสัมภาษณผ ูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเพื่อดํารง
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานเรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะเทียบเทาคณะเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
มีผูไดรับการเสนอชื่อแตละหนวยงาน ดังนี้
๑. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๒ ราย ไดแก
๑.๑ ผูช วยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
๑.๒ อาจารยยุติธรรม ปรมะ
๒. สถาบันวิจยั และพัฒนา มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๒ ราย ไดแก
๒.๑ ผูชว ยศาสตราจารยเพชรา บุดสีทา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๑๒.๒ ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๓. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๒ ราย ไดแก
๓.๑ ผูชว ยศาสตราจารยเพ็ญศรี จันทรอนิ ทร
๓.๒ ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว
๔. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๒ ราย ไดแก
๔.๑ ผูชว ยศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
๔.๒ ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
๕. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๔ ราย ไดแก
๕.๑ ผูชว ยศาสตราจารยกวี ครองแกว
๕.๒ ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๕.๓ ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน
๕.๔ ผูชวยศาสตราจารยวนิ ยั บุษบา
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๒ ราย ไดแก
๖.๑ ผูช วยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข
๖.๒ อาจารยวรภรณ โพธิเ์ งิน
คณะกรรมการพิจารณา ความเหมาะสม ดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ ประวัติการ
ทํางาน ผลงานในอดีต ความคิดริเริ่ม และความคิดวิจารณญาณ แลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควร นํารายชื่อ
พรอมประวัติของผูรับการเสนอชื่อทุกรายในสํานักที่มีรายชื่อไมเกิน ๓ ราย เสนอสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือก
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ปรากฏมีผไู ดรับการเสนอชื่อ ๔ ราย คณะกรรมการสรรหาได
พิจารณาเห็นสมควร ใหนําเสนอ ๓ ราย คือ ผูชว ยศาสตราจารยกวี ครองแกว , ผูช วยศาสตราจารยชัชชัย
พวกดี และ ผูช วยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้ง ๖ หนวยงาน
ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามลําดับ ดังนี้
๑) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชว ยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล เพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) สถาบันวิจยั และพัฒนา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๒มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชว ยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชว ยศาสตราจารยอมรา ครองแกวเพื่อแตงตัง้ ให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔) สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชว ยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล เพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๕) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน และ ผูชว ยศาสตราจารยกวี ครองแกว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตออกจากทีป่ ระชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชว ยศาสตราจารยชชั ชัย พวกดี เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชว ยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
๕.๔ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)
คําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๑ , ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน
๑๐๐,๒๒๕,๔๙๘ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๒๙,๘๐๒,๖๕๘ บาท และ
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๗๐,๔๒๒,๘๔๐ บาท (คิดเปนรอย
ละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ)
บัดนี้มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่ เติมครั้งที่ ๓ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิม่ เติมครั้งที่ ๓) ตอสภามหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๓๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) ดังนี้
๑.๑) โครงการเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเรียนรวมและอํานวยการ จํานวน ๙,๑๖๑,๒๑๕ บาท
๑.๒) โครงการติดตั้งระบบเครือขายเสนใยแกวนําแสงและงานติดตั้งเครือขายสายทองแดง
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓) โครงการติดตั้งตาขายกั้นนก จํานวน ๑,๙๔๑,๗๒๕ บาท
๑.๔) โครงการขยายเขตไฟฟา จํานวน ๒,๒๖๘,๙๙๖ บาท
๑.๕) โครงการซอมแซมทรัพยสิน จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๖) งบบริหารกลาง จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๑,๓๗๑,๙๓๖ บาท
๒. ฐานะการคลัง
๒.๑) เงินคงคลัง (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) จํานวน ๑๑๗,๑๓๓,๑๕๔.๓๖ บาท
๒.๑.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๕๐,๐๔๓,๙๖๐.๙๗ บาท
๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๔๘,๗๖๒,๔๑๐.๘๑ บาท
๒.๑.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๘,๓๒๖,๗๘๒.๕๘ บาท
๓. การประมาณการรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒ คาดวา
มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสนิ้ ๘๘,๓๑๖,๑๔๐ บาท จําแนกไดดังนี้
จํานวน ๓๘,๖๖๔,๗๐๐ บาท
๓.๑) เงิน บ.กศ.
๓.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๓๖,๓๓๐,๙๐๐ บาท
๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๓,๓๒๐,๕๔๐ บาท
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑-๒ จํานวน ๑๐๐,๒๒๕,๔๙๘ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๒๙,๘๐๒,๖๕๘ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (คิด
เปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๗๐,๔๒๒,๘๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒)
๔.๒.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๒๑,๓๗๑,๙๓๖ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน
๑๒๑,๕๙๗,๔๓๔ บาท
๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง(๔.๑.๑+๔.๒.๑)จํานวน ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๔๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒) จํานวน
๗๐,๔๒๒,๘๔๐ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
จํานวน ๑๒,๖๐๔,๙๕๑ บาท
๔.๔.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๙,๑๘๕,๑๒๘ บาท
๔.๔.๒) เงิน กศ.บป. จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๓ บาท
๔.๔.๓) เงินบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๐๔๔,๔๖๐ บาท
๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔) จํานวน ๕๓,๓๕๓,๖๐๙.๓๖ บาท
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม
ครั้งที่ ๓) ตามที่เสนอ

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม

๕.๕ การพิจารณาอนุมัตจิ ํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ สวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ที่มฐี านะเทียบเทาคณะ เพิ่มเติม
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒
มีมติใหความเห็นชอบจัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
จํานวน ๒ หนวยงานไดแก
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
๒. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตําแหนงรองผูอ ํานวยการหนวยงานละ ๑ ตําแหนง และใหเบิก
เงินตําแหนงบริหารโดยใชงบประมาณเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดทบทวน
พันธกิจของหนวยงานทั้งสองแลว เนื่องจากพันธกิจมีจาํ นวนมากและมีงานที่หลากหลายภายในหนวยงาน
อีกทั้ง สวนราชการอื่น มีผูดาํ รงตําแหนงหนวยงานละ ๓ ตําแหนง ดังนัน้ เพื่อใหการบริหารราชการตามพันธกิจ
ของหนวยงานและงานอื่นทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมาย ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ สวน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิ่มเติมอีกหนวยงานละ ๑ ตําแหนง
รวมเปนหนวยงานละ ๒ ตําแหนง โดยเบิกเงินตําแหนงบริหารโดยใชงบประมาณเงินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๕ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมตั ิจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ สวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิม่ เติม
มติที่ประชุม
อนุมัติจํานวนตําแหนงรองผูอ ํานวยการ สวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
และ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานละ ๒ ตําแหนง โดยใหจา ยเงินประจําตําแหนงรอง
ผูอํานวยการ ตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมาย วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง จากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหนิตกิ รประจํามหาวิทยาลัยจัดทําระเบียบฯ รองรับเพือ่ ถือปฏิบัติตอไป
๕.๖ การพิจารณา (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการและนโยบายกํากับตนเองที่ดี
ความเปนมา
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเห็นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ทัง้ นี้เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันที่จะทําใหประชาชน
เกิดความมั่นใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
ประกอบกับ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ มีตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ เรื่อง ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย กําหนดในประเด็นที่ ๑ ดังนี้
“สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี และการกํากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล”
ดวยเหตุผลดังกลาว คณะทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย จึงไดจัดทํา (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและนโยบายกํากับตนเองที่ดี ซึ่งประกอบดวย
นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลองคกรที่ดีดานตางๆ ทั้งนี้เพื่อเปนมาตรฐานและเปน
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคู
กับกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง
ประเด็นพิจารณา

พิจารณา(ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการและนโยบายกํากับ

ตนเองที่ดี

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๖ายกํากับ
ยงานทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเครงครัด
๕.๗ การพิจารณาคานิยมหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความ
เปนลักษณะเฉพาะทาง อันจะสงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร นําไปสูวัฒนธรรมองคกร
และสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดใหมีการกําหนด “คานิยมหลัก” ขึ้น โดยคานิยมหลักดังกลาวนี้เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากร จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่ ซึ่งไดวิเคราะหและสรุปผลจัดทําเปนคานิยมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
“สรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น ดวยจิตบริการ เนนคุณภาพมาตรฐาน ทํางานแบบมี
สวนรวม” รายละเอียดคํานิยามของคานิยมทัง้ ๕ ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา

การพิจารณาคานิยมหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

มติที่ประชุม ที่ประชุมใหเพิ่มเติมคานิยมหลัก “บนฐานคุณธรรม” และใหมหาวิทยาลัย
กําหนดคานิยมหลักเปนภาษาอังกฤษกํากับดวย โดยมีขอแนะนําเพือ่ นําไปสูการปฏิบัติดังนี้
๑. ใหมีการถายทอดคานิยมหลักดังกลาวใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทราบโดยทั่วกัน โดยอาจจัดทําเปนประกาศ หรือจัดประชุมชี้แจง
๒. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการนําคานิยมหลักสูการปฏิบตั ิ โดยใหบุคลากรมี
สวนรวม เพื่อใหบุคลากรเกิดความตระหนักและใชเปนแนวทางในการนําคานิยมไปปฏิบัติเพื่อความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัย
๓. ควรมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมคานิยมหลักแตละดาน
๔. ใหรายงานผลการดําเนินงานปฏิบัติตามแผนฯ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบทุกสิ้นปงบประมาณ
๕.๘ การพิจารณาแผนพัฒนาสถาบันสูสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ไปแลวนั้น ซึง่ มีตัวชี้วัดที่ ๕ เรื่อง ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล กําหนดใหมหาวิทยาลัยจะตอง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๗ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําของโลกในสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางเปนที่ยอมรับ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอแผนพัฒนาสถาบันสู
สากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันสูส ากล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๒
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันสูสากล ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๒
ตามที่เสนอ

๕.๙ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการในตัวชีว้ ัดที่ ๓ ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีตัวชีว้ ดั ที่ ๓
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํ หนักในการบรรลุเปาหมายทีส่ ะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทัง้
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวทิ ยาลยั ไดเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ที่สะทอนเอกลักษณ ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแลว จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. การใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสงั คม
๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ
๔. การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อนึ่งตามเกณฑการประเมิน มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้ง ๔
แผน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ บัดนี้หนวยงานที่รับผิดชอบทั้ง ๔ ประเด็น ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการดังกลาวแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไ ป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัตริ าชการ ดังนี้
๑. (ราง) แผนการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. (ราง) แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
๓. (ราง) แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๘๔. (ราง) แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนทัง้ ๔ แผนตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรชี้แจงเกณฑความสําเร็จใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการทีเ่ กี่ยวของ และหาแนวทางรวมกันในการดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตามตัวชีว้ ัด
๒. ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการโครงการตางๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ นัน้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
เฝาทูลละอองพระบาท ณ หอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก
๘.๒ ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน เฝาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินฯ เปนองคประธานเปดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การวิจัยทองถิน่ เพื่อแผนดินไทย” ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ณ ฮอลล ๙ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๘.๓ การแตงตั้งประธานกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตัง้ แตวนั ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ และมีวาระการ ปฏิบัตงิ าน ๒ ป
เนื่องจาก คณะกรรมการดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัตงิ านในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ มหาวิทยาลัย
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เพื่อมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

-๑๙มติที่ประชุม มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามระเบียบ ทัง้ นี้ในสวนของ
ประธานกรรมการสรรหา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตอไป
๘.๔ การทบทวนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผูบ ริหารตําแหนงตางๆ
เนื่องจากในชวงที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีการสรรหาผูบ ริหารตําแหนงตางๆ ซึ่งมีแนว
ปฏิบัติที่ไมคลองตัว เชน การกําหนดจํานวนผูสมควรไดรับการสรรหาตอสภามหาวิทยาลัย หรือการเสนอ
วิสัยทัศนของผูสมควรไดรับการสรรหา เปนตน ดังนัน้ เพือ่ ใหการดําเนินการสรรหาผูบ ริหารตําแหนงตางๆ ในวาระ
่ บการสรรหาผูบริหาร
ถัดไป มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรมีการทบทวนระเบียบขอบังคับเกียวกั
ตําแหนงตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดจากการมีสว นรวมจึงใหแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนจากกลุมตางๆ ไดแก

๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย
๔) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
๕) ผูแทนหนวยงาน
โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลกลุมตางๆ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีคําสั่งแตงตั้งตอไป
๘.๕ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒
ที่ประชุมมีมติใหงดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
แตหากมีผูสาํ เร็จการศึกษาในเดือนเมษายน อนุญาตใหใชมติเวียน และกําหนดใหมีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารยว ิสิฐ ธัญญะวัน)

-๒๐-
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