
• รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

  จั แกว ามหาวิทยาลัย 

ักก ามหาวิทยาลัย 

ยั

 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ 
วันพธุที่  ๒๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมบุณฑรกิ  อาคารฝกประสบการณวชิาชีพ   
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร  กรุงเทพมหานคร   

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

ก.  รายนามกรรมการที่เขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม นทร      นายกสภ

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  ร าร   กรรมการสภ

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

•   ๔.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาล

ผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยกวี  ครองแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

• ๑๕. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจํา 

๑๖. นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๒. นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. นายสุชาติ   ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๒- 

 ๔. นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ลัยจากผูบริหาร  ๕. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยา
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    หัวหนาฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณ
 

ารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จ

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ขออ

ตอที่ประชุมนาํเสนอระเบียบวาระท

ึง

นุญาต

ี่  ๔.๒ เร่ือง  ผลการดําเนนิการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

ยัเพื่อทราบ  เพื่อจะไดขออนุญาตใหประธานสภาคณาจารยและ

าราชการเขารวมประชุมตอไป   

 

๔.๒  ผล

แทนบุคคลเดิม  ตอสภามหาวิทยาล

ข

ที่ประชุมอนุญาต  
 

การดําเนินการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการแทนบุคคลเดิม 
  ความเปนมา 

ตามที ่มหาวทิยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ        

ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  ซึง่ไดปฏิบัติหนาที่      

ต้ังแตวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ไปแลวนัน้ ทั้งนีก้รรมการสภาคณาจารยฯ ไดดําเนินการเลือกกรรม

 

การ        

คนหนึ่งเปนประธ

ณบดี

มหาวิทยาลัยฯ จงึนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  และจะไดเชิญบุคคลดังกลาวเขารวม

ระชุมตอไป  รายละเอียดประวัติ และประกาศรายชื่อกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามเอกสารแนบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  และอนุญาตใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการเขารวมประชุม 

านสภาคณาจารยฯ  ไดแก ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักด์ิ  เขียวเขิน ผูชวยศาสตราจารยระดับ ๘  

สังกัดคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  และไดเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยมาระยะหนึ่งแลวนัน้ 

อนึ่ง เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักด์ิ  เขียวเขิน  ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองค

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ทําใหพนสภาพจากการดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยฯ ดังนัน้

มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนนิการใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  เลือกประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการแทนบุคคลเดิมทีพ่นจากตําแหนง  ซึง่ผลการคัดเลือก  ไดแก นางมะลิวัลย  รอดกาํเหนดิ  เจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป ๖  

ป

ทายระเบียบวาระนี ้

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 เนื่องจากวันนีม้ีระเบียบวาระเรงดวนหลายวาระ  ประกอบกับมีระเบียบวาระเพื่อทราบในระเบียบวาระ

งท ะที่ ๔  

 

ที่ ๔  แลว จงึขอยกเร่ือ ี่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบไปไวในระเบียบวาร

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ 
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธท

กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั้น ๔ อาคาร K.U.Home มหาวิทย

ี่ ๒๕ 

าลัยเกษตรศาสตร  

 รายงานการประชุมมี

าระนี ้
 

  
 

กรุงเทพมหานคร นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว

จํานวน  ๑๘ หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบว

จึงนาํเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม    ใหแกไขขอความดังนี ้

๑.  แกไข หนา ๑๔  ยอหนาสุดทาย  เปนดังนี้  “ประเด็นพิจารณา  ......

ในกรณีอายุเกนิ ๕๐ ป........” 

...      

๒.  แกไข  หนา  ๑๗  ขอ ๕.๙ “ประเด็นพจิารณา.......กาํหนดตําแหนง

ขาราชการการพลเรือน........เพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...........” 

๓.  แกไข หนา ๑๘  ยอหนาสุดทาย  “ทั้งนีใ้หคณะกรรมการสรรหาคณบดี

หัวหนาสวนราชการฯ ดําเนินการ.............” 

๔.  แกไข หนา ๑๙  ขอ ๕.๑๒  “ความเปนมา  ............ไดจัดทําคูมือคูมือ

การประเมนิผล........” 

งึมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๒ / ๒๕๕๒  

ะเบียบวาระท่ี ๓

หลังจากนั้นจ

 
ร   เรื่องสบืเน่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี

  -  ไมม ี

 ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๒ / ๒๕๕๒  

ความเปนมา  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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ตา ยาลัย ในการประชุมคร้ัง นัพุธที ่๒๕ กุม ๕๒  

และมีมติตา  จึงขอนํา หาว อกสาร

ประกอบ นี้  
 

 

เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ 

มที่สภามหาวทิ ที ่๒ / ๒๕๕๒ เมื่อว ภาพนัธ พ.ศ.๒๕

งๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาลัยฯ

การประชุมแนบทายระเบียบวาระ

มติที่ประชุม 

ใหความเหน็ชอบประทานทลู

ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ(ก

เสนอผลการดําเนนิงานตามมติสภาม

การดําเนินงาน 

ทิยาลัย  ตามเ

๑ 

ารสงเสริม

สุข  

มอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนเตรียมการจัดทําปริญญา

บัตรเพื่อประทานทูลถวายในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๒  

สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

ภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาศรีรัศมิ์พระวรชายาใน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร   

 

๒ ใหความเหน็ชอบแตงต้ัง         

รองอธิการบดี ทัง้ ๖ รายตามที่

เสนอ  ทัง้นี้ต้ังแตวันที ่๑ มนีาคม 

พ.ศ.๒๕๕๒  เปนตนไป   

ละ

ี

ปฏิบัติราชการแลว 

มีคําส่ังแตงต้ังรองอธิการบดี แ

คําส่ังมอบหมายงานใหรองอธิการบด

 

ฝายเลขานุการ 

๓ แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยวสิ

ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝาย

วิชาการและวิจัย  เปนเลขานุกา

สภามหาวทิยาลัย 

ิฐ  

ร

มีคําส่ังแตงต้ังเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยแลว 

 

ฝายเลขานุการ 

๔ อ

คม  

าสตร 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนนิการสรรหา

ผูสมควรดํารงตําแหนงแลว และจะนาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยพิจารณาคัดเลือกใน

ระเบียบวาระที่ ๕ ตอไป 

- ฝายเลขานุการ๑.  มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่

แต

๑. มีคําส่ังแตงต้ังคณบดีทัง้ ๔ คณะ

แลว 

๒.  ในสวนคณะครุศ

 

งต้ังเปนคณบดี  จํานวน ๔ 

คณะ ไดแก คณะเทคโนโลยีฯ 

คณ

  

- คณะกรรมการ

สรรหาฯ ะมนุษยศาสตรฯ 

คณะวิทยาการจัดการ  คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ทั้งนี้ต้ังแตวนัที่ ๙ มนีา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๒๕๕๒ 

ุศาสตร  ๒.  ในสวนของคณะคร

มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีชุดเดิม  ไป

ดําเนนิการสรรหาใหม 

มติเรื่องท่ี ที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๕ อนุมัติใหทุนสนับสนนุ

การศึกษาแก ผูชวยศาสตราจารย

เพลินพิศ จฬุพันธทอง  กรณีอาย

เกิน  ๕๕ ปบริบูรณนับถึงวันเร

เขาศึกษาตอ 

ใหความเหน็ชอบระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก

ุ

ิ่ม

นิการ

ขาราชการและ

บุคลากรฯ 

มอบหมายใหฝายกองทนุฯ ดําเน

ประกาศผูไดรับทุนแลว 

กองทนุพัฒนา

๖ 

ําแพงเพชร 

วา

นยีบัตร 

พ.ศ.

มอบหมายใหคณะครุศาสตร

ดําเนนิการแจงผูที่เกี่ยวของแลว   

คณะครุศาสตร 

ดวยการรับจายเงินในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศ

๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒ 

๗ อ

๒  

ยใหแบงสวนราชการ

นุมัติการจัดต้ังสวนราชการ

ภายใน  ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

- จัดทําประกาศฯ จัดต้ังสวนราชการ

ภายใน แลว   

ร 

ับหนวยงานทั้ง ๔ 

หนวยงาน ซึง่จะนําเสนอเพือ่พิจารณา

คัดเลือกผูดํารงตําแหนงในระเบียบวาระที ่

๕ ตอไป 

- ฝายเลขานุการ 

  

- หนวยงาน ไดแก 

๑. มหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  แมสอด  

๒.  สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา  โด

- ในสวนของการสรรหาผูอํานวยกา

ไดดําเนินการพรอมก

 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

๘ อนุมัติการกําหนดตําแหน

เพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจา

จํานวน ๑ รายไดแก นายพงศชัย

กล่ินหอม    

ง

รย  

  

าที ่

มอบฝายนิติการและการเจาหนาที่

จัดทําคําส่ังแลว 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนนิ

ฝายนิติการและ

การเจาหน

๙ ใหความเหน็ชอบแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาหัวหนา

การ

ตาม ังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  

คณะกรรมการ

สรรหาฯ ขอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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สวนราชก

หน อ่ืนที่มี

หลักเกณฑแล คลเพื่อ

แต ด

 

าร หรือหัวหนา ะวิธีการสรรหาบุค

วยงานที่เรียกช่ืออยาง

ฐานะเทยีบเทาคณะ 

มติที่ประชุม 

ใหความเหน็ชอบการ

ดําเนนิก

งต้ังเปนหัวหนาสวนราชการ ฯ ซึ่งจะไ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา

คัดเลือกในระเบียบวาระที ่ ๕  ตอไป 

เรื่องท่ี การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑๐ 

ารตามคํารับรองการ

ปฏ

มอบหมายใหกองนโยบายและแผน 

ดําเนนิการแจงและสรางความเขาใจแกผู

กองนโยบาย

และแผน 

ิบัติราชการและคูมือการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ

๒๕๕๒ 

ใหความเหน็ชอบดําเนนิกา

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชกา

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร พ.ศ.๒๕

ตัวช้ีวัดที ่๑๒  ระดับค

ก

.

ํากับดูแลตัวช้ีวัดและผูเกี่ยวของแลว   

๑๑ ร

๕๒  

ร

๑

ุณภาพของ

การกํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของสภามหาว ัย

และการถ าก

ร

๒. ตัวช้ีวัดที ่๑๒.๒  มอบหมายให

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

ดําเนนิการตามขอเสนอ  ซึ่งจะนําเสนอ

 

- เลขานกุาร

สภา

มหาวิทยาลัย 

- รองอธิการบดี

ฝายวางแผนฯ  

. 

ทิยาล

ายทอดเปาหมายจ

สภามหาวทิยาลัยสู

สถาบันอุดมศึกษา   

คานิยมหลักของมหาวทิยาลัย ตอสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังนี ้

ตัวช้ีวัดที ่๑๒.๑  มอบหมายให

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนนิการ

ตามขอเสนอ  ซึ่งจะนําเสนอนโยบายกา

กํากับองคกรที่ดีตอสภามหาวิทยาลัยใน

การประชุมคร้ังนี ้

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓ การเตรยีมการดําเนนิการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลกัเกณฑและวิธกีารพิจารณาแ
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕
  ความเปนมา 

ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในกา

ตงต้ัง
๕๒ 

รประชุมคร้ังที่ ๑๑ 

/ ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกีารพิจารณา

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่๕) พ.ศ.

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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าน

มการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทาํหนาที่ประเมินผล

งานทางวิชาการ ิน

ูในเกณฑ ที ่

ก.พ.อ. กาํหนดน

. ตัวชี้วัดที ่๑๘ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีผลการประเม

เปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอย

ั้น  สภาสถาบันอาจกาํหนดการยกเวนการประชุมไวในขอบังคับของสภาสถาบัน  โดยให

ถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทาํหนาทีป่ระเมินผล

งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได” 

รายละเอียดความตามขอ ๖.๑.๓  ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้  จงึนาํเสนอสภา

ะพิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสภามหาวทิยาลัยตอไป 

 

มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  แล
 

ที่ประชุมรับทราบ   และมอบหมายใหรองศาสตราจารยระมัด  โชชยั  กรรมการพจิารณา

ผลงานทางวิชาการฯ  จัดทํารางระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ  แลวนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกเปนแนวปฏิบัติ 

 
๔.๔ แจงผลคะแนน ก.พ.ร

ความเปนมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวทิยาลัยและอธกิารบดีไดลงนามคํารับรองการปฏิ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  โดยมีตัวช้ีวดัที่  ๑๘ เร่ือง  ระดับความสําเร็จของการพฒันาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนกัศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศ

บัติ

ึกษาและระบบภาวการณมงีานทําของ

บัณฑิตของสถาบ

ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการประเมนิผลคะแนนเสร็จเรียบรอย

ว  โดยม

 

ผูชว าตตอที่ประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระเพื่อ

องผูอํานวยการ  สวนราชการภายในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิม่เติม 

นโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี 

ันอุดมศึกษา นัน้   

แล หาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีผลคะแนนในตัวช้ีวัดนี้ อยูในระดับ ๕  ซึง่ เปน ๑ ใน ๑๐ ของ

มหาวิทยาลัย  ๗๒  แหง  รายละเอียดผลคะแนนของมหาวิทยาลัยตางๆ ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ

ทายระเบียบวาระนี ้ จงึนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ    
 

ที่ประชุมรับทราบ    

ยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญ

พิจารณา ดังนี ้

๕.๕ การพิจารณาอนุมัติจํานวนตําแหนงร

๕.๖  การพิจารณา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๕.๗  การพิจารณาคานิยมหลักของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๕.๘  การพิจารณาแผนพัฒนาสถาบนัสูสากล 

๕.๙  การพิจารณาแผน ตามตัวช้ีวัดที่ ๓  

 

ที่ประชุมอนุญาต 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับอนุปรญิญา และ         
ปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศกึษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 

(๒) อนุม  การพจิารณา ัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา  ระดับอนุปริญญา และ    
ปริญญาตรี ปร

ฑิต      

ที่       

ะเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที ่๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 
(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนยีบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณ

ภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 
(๔)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับปริญญาโท ภาคเรยีน

๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๑ มีผูสําเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญา  และ

ปริญญาตรี  ประเภทภาค บประก   และระดับปริญญาโท เพิ่มเติม

ทั้งนี้ มหาวทิยาลัยฯ ไดแต  ซึง่ผลเปนทีถู่กตองแลว  จึง

นําเสนอสภามหาวิทยาลั าบ ังกลาว ดังนี้ (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการ
 

 

  ๙๙ คน 

 

ี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ส้ิน  ๓  คน ประกอบดวย  

วน  

 ๒.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๑  คน 

  

ท  ประกอบดวย 

 

ปกติ , ภาค กศ.บป. , ระดั าศนยีบัตรบัณฑิต

งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา

ย  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญ ัตรผูสําเร็จการศึกษาด

ประชุมในระเบียบวาระนี้) 

๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทั้งส้ิน  ๑๑๘  คน ประกอบดวย 

๑.๑  สาขาวิชาการศึกษา  จํานวน  ๑๓ คน

๑.๒  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๕ คน 

๑.๓   สาขาวชิาวทิยาศาสตร จํานวน

๑.๔  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๑ คน

๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตร

   ๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร   จําน ๒ คน 

  

๓.  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ประกอบดวย 

   ๓.๑  สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรวิชาชีพครู) จํานวน  ๒๑  คน 

๔.  ระดับปริญญาโ

   ๔.๑  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน  ๓  คน 
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ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ติ  , ภาค กศ.บป. , ระดับปริญญาโท   และ ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

ภาคเรียนที ่๒ ปก

ประเภทภาคปก

ารศึกษา  ๒๕๕๑ 
 

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 
 

๕.๒  การพิจารณาเลือกบคุคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดีคณะครุศาสตร 
ความเปนมา 

 

ร  และคณะ

งคณะครุศาสตร  ซึ่งมีผูตอบรับการทาบทามเพียงรายเดียว  ไมเปนไปตาม

ขอบังคับของมห ี

ลัย 

บดี มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

นําเสน ิมหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และขอบังคับ

มหาวิทยาล ณฑ  และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี 

พ.ศ.๒๕๔๗  เปน ุคคล

๑. ผูชวยศาสตราจารยพิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข 

. ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วชิชุวรนนัท 

รยส

พรอมนี ้คณะกรรมการสรรหาคณบดี ไดเสนอเอกสารประวัติวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ

พัฒนาคณะ และ

  ระเด็นพิจารณา

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี    

ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดดําเนนิการเพื่อใหการไดมาซ่ึงบุคคลที่เหมาะสม   และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม  

คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่๒๕ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒ มีมติเลือกและแตงต้ังคณบดีไปแลว ๔ คณะ ไดแก  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดกา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

ทั้งนี้  ในสวนขอ

าวิทยาลัยที่กําหนดไว  สภามหาวิทยาลัยฯ จงึมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาคณบด

ชุดเดิม  ไปดําเนินการสรรหาใหมตามกระบวนการและวธิีการแหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธกีารสรรหาบุคคลเพือ่แตงต้ังเปนคณบดี   พ.ศ.๒๕๔๗   

  จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีไดนําเสนอรายละเอียดการสรรหาคณบดีคณะ 

ครุศาสตรตอสภามหาวทิยา

นายวีระศักด์ิ  ปบัวประธานคณะกรรมการสรรหาคณ

อวา  คณะกรรมการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัต

ยัราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเก

ที่เรียบรอยแลว  ไดรายชือ่ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร  โดยเรียงรายช่ือบ

ตามลําดับตัวอักษร ดังนี้   

๒

๓. ผูชวยศาสตราจา ุรชัย  โกศิยะกุล 

ผลงานของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ทั้ง ๓ ราย ตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา

คัดเลือกตอไป 

 

ป  พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดีคณะครุศาสตร 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๐- 

มติที่ประชุม มีมติคัดเลือก  ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วิชชุวรนันท  เพื่อแตงต้ังเปนคณบ

คณะครุศาสตร   ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ ๒๕ มนีาคม 

ดี

พ.ศ.๒๕๕๒  เปนตนไป 

 

 

 
๕.๓  การพิจารณาเลือกบคุคลเพ่ือแตงต้ังเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ความเปนมา 

  ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหนา 

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลัย   

ที่  ๐๐๖ / ๒๕๕๒ รรมการฯ ไดดําเนนิการเพื่อใหการ

ไดมาซึ่งบุคคลที่ าร หรือหวัหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะ

เทียบเทาคณะ ต ภัฏกําแพงเพชร วาดวย  คุณสมบัติ 

หลักเกณฑและว าร หรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืน     

ที่มีฐานะเทียบเท ารสรรหา  ดังตอไปนี ้

 

การสรรหาฯ ไดนําเสนอรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัย 

ือหัวหนา

ารดําเนินการสรรหา ดังนี ้

ผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเพื่อดํารง

ตําแหนงหวัหนา มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒           

มีผูไดรับการเสนอชื่อแตล

ูไดรับการเสนอช่ือ ๒ ราย  ไดแก 

  

 ราย ไดแก 

๒.๑  ผูชวยศาสตราจารยเพชรา บุดสีทา  

  ส่ัง  ณ  วนัที ่ ๒๕  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๒  นั้น  ในการนี้คณะก

เหมาะสมสําหรับตําแหนงหัวหนาสวนราชก

ามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราช

ิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนหวัหนาสวนราชก

าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  แลว  โดยมีตําแหนงที่ทาํก

๑)  ผูอํานวยการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒)  ผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา 

๓)  ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๔)  ผูอํานวยการสํานกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

๕)  ผูอํานวยการสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม  

๖)  ผูอํานวยการมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

  จึงขออนุญาตใหคณะกรรม
 

พลอากาศเอก เสริมยทุธ บญุศิริยะ  ประธานกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หร

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ  นําเสนอรายงานผลก

คณะกรรมการสรรหา ไดทําการสัมภาษณ

หนวยงานเรียกช่ืออยางอ่ืนที่มฐีานะเทยีบเทาคณะเมื่อวันที่  ๑๙  

ะหนวยงาน  ดังนี ้

๑. สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผ

 ๑.๑  ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล  

   ๑.๒  อาจารยยุติธรรม ปรมะ   

๒. สถาบันวิจยัและพัฒนา   มีผูไดรับการเสนอช่ือ ๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๑- 

  

ารเสนอช่ือ ๒ ราย ไดแก 

ร  

  

เสนอช่ือ  ๒ ราย  ไดแก 

     

วกดี 

  

  

สม ดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ ประวัติการ

ทํางาน ผลงานในอดีต ความคิดริเร่ิม และความคิดวิจารณญาณ แลวมีมติเปนเอกฉันทเหน็สมควร นาํรายช่ือ

พรอมประวัติของ ายใ ก 

ราย คณะกรรมการสรรหาได

พิจารณาเหน็สมควร ใหนําเสนอ ๓ ราย   คือ   ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว  , ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย 

พวกดี  และ ผูชว

 ๒.๒  ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ  

๓. สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีผูไดรับก

   ๓.๑  ผูชวยศาสตราจารยเพญ็ศรี จันทรอินท

 ๓.๒  ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว  

 

๔. สํานกัประกันคุณภาพการศึกษา มีผูไดรับการ

๔.๑  ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา      

๔.๒  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล

๕. สํานกัศิลปะและวัฒนธรรม   มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๔ ราย ไดแก 

   ๕.๑  ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว  

   ๕.๒  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พ

 ๕.๓  ผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน  

๕.๔  ผูชวยศาสตราจารยวนิยั บุษบา 

๖. มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๒ ราย ไดแก 

 ๖.๑  ผูชวยศาสตราจารยเจนวทิย ผาสุข  

   ๖.๒  อาจารยวรภรณ  โพธิเ์งิน   

คณะกรรมการพิจารณา ความเหมาะ

ผูรับการเสนอช่ือทกุร นสํานักที่มีรายช่ือไมเกิน ๓ ราย เสนอสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ปรากฏมีผูไดรับการเสนอช่ือ ๔ 

ยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน  
 
ประเด็นพิจารณา พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนหวัหนาสวนราชการ หรือ

ื่อแตงต้ังเปนหวัหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่

เรียกช่ืออยางอ่ืน ที่มีฐาน

ยีสารสนเทศ 

  

หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ทั้ง  ๖ หนวยงาน 

 

ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ

ะเทียบเทาคณะ  ตามลําดับ ดังนี ้

๑)  สํานกัวทิยบริการและเทคโนโล

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล เพื่อแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒)  สถาบันวิจยัและพัฒนา 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ เพื่อแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกวเพื่อแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงผูอํานว

 

ยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

๔)  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล  เพื่อแตงต้ั

ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการ

ง

ศึกษา 

าร

มติที่ประชุม

๕) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน   และ  ผูชวยศาสตราจารยกวี  ครองแกว กรรมก

สภามหาวทิยาลัย ขออนุญาตออกจากทีป่ระชุม 

  ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยชชัชัย  พวกดี  เพื่อแตงต้ังให

ดํารงตํา

มติที่ประชุม

แหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

๖)  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

     ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยเจนวทิย  ผาสุข เพื่อแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงผูอ

ศ.๒๕๕๒ 

ํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

 
๕.๔  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) 

  คําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่ ๙ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ ๒๔  

กันยายน ๒๕๕๑ ื่อ

รายจายเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  จํานวน  ๗๐,๔๒๒,๘๔๐  บาท (คิดเปนรอย

ละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ) 

รียนการสอน มหาวิทยาลัยจงึขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณ

รายจายเงนินอกง

ดังตอไปนี้ 

 , คร้ังที่ ๑๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ และคร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๒ เม

วันที่  ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  ไดอนมุัติงบประมาณเงนินอกงบประมาณ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  จาํนวน 

๑๐๐,๒๒๕,๔๙๘  บาท จําแนกเปนเงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน  ๒๙,๘๐๒,๖๕๘ บาท  และ

งบประมาณ

บัดนี้มหาวทิยาลัย  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่เติมคร้ังที ่๓  เพื่อ

สนับสนนุการบริหารจัดการและจัดการเ

บประมาณ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิม่เติมคร้ังที่  ๓)  ตอสภามหาวทิยาลัย  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๑ รายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่ม

ละอํานวยการ จํานวน  ๙,๑๖๑,๒๑๕  บาท 

๑.๒)  ะงานติดต้ังเครือขายสายทองแดง

น ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๑

๑.๔)  

๑.๕)  

๑.๖)  ๐๐๐,๐
  ๒๑,๓๗๑,๙๓๖ บาท   

ํานวน  ๑๑๗,๑๓๓,๑๕๔.๓๖  บาท 

 

 

  ใน

มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งส ังนี ้

๓.๑)

,๓๓๐,๙๐๐  บาท  

  ๔. การ
๘  บาท 

.๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน  ๒๙,๘๐๒,๖๕๘  บาท 

เปนรอยละ ๘๐ ของงบป

)  ขออนุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๓  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่ ๒๕ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒)  

ท 

๔.๓ จาย ๕๕๒  จํานวน   

๑๒๑,๕๙๗,๔๓๔  บาท  

น  ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท 

.  นโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจายงบประมาณเงนิ
เติมครั้งที่ ๓) ดังนี ้

๑.๑)  โครงการเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเรียนรวมแ

โครงการติดต้ังระบบเครือขายเสนใยแกวนําแสงแล

อาคารเรียนรวมและอํานวยการ จาํนว

๓)  โครงการติดต้ังตาขายกั้นนก  จํานวน  ๑,๙๔๑,๗๒๕  บาท .

โครงการขยายเขตไฟฟา  จาํนวน  ๒,๒๖๘,๙๙๖  บาท 

โครงการซอมแซมทรัพยสิน  จํานวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

งบบริหารกลาง  จํานวน  ๕, ๐๐  บาท 
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

  ๒. ฐานะการคลัง 
๒.๑)  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๑)  จ

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ.  จํานวน  ๕๐,๐๔๓,๙๖๐.๙๗  บาท

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  ๔๘,๗๖๒,๔๑๐.๘๑  บาท 

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  ๑๘,๓๒๖,๗๘๒.๕๘  บาท
  ๓. การประมาณการรายรบั 

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒  ต้ังแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑ – กันยายน  ๒๕๕๒  คาดวา

ิน้  ๘๘,๓๑๖,๑๔๐  บาท  จําแนกไดด

  เงิน บ.กศ.   จํานวน     ๓๘,๖๖๔,๗๐๐  บาท 

๓.๒)  เงนิ กศ.บป.   จํานวน     ๓๖

๓.๓)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๓,๓๒๐,๕๔๐  บาท 
ประมาณการรายจาย 

๔.๑) ขออนุมติัคร้ังที่  ๑  และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑-๒ จํานวน  ๑๐๐,๒๒๕,๔๙

๔

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (คิด

ระมาณรายรับ)  จํานวน ๗๐,๔๒๒,๘๔๐  บาท  

๔.๒

๔.๒.๑)  เงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง  จาํนวน  ๒๑,๓๗๑,๙๓๖  บา

รวมงบประมาณราย เงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒)  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑+๔.๒.๑)จํานว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒)  จาํนวน  

๗๐,๔๒๒,๘๔๐  บาท 

๔.๔)  งบป มาณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๒,๖๐๔,๙๕๑  บาท 

๔.๔.๑ เงนิ บ.กศ. จํานวน  ๙,๑๘๕,๑๒๘  บาท 

ระ

)  

๔.๔.๒)  เงิน กศ.บป. จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๓  บาท 

อ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔) จาํนวน ๕๓,๓๕๓,๖๐๙.๓๖ บาท 

ณา

๔.๔.๓)  เงินบณัฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๐๔๔,๔๖๐  บาท 

  ๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง(ขอ ๒–ข
 

ประเด็นพิจาร  พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  (เพิ่มเติม คร้ังที ่๓) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม) 
 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม          

คร้ังที่ ๓) ตามที่เสนอ 
 

๕.๕  การพิจารณาอนุมัติจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ  สวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภฏักาํแพงเพชร ที่มฐีานะเทียบเทาคณะ เพิ่มเติม 
  ความเปนมา 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที ่๒๕ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒

มีมติใหความเห็นชอบจัดต้ังสวนราชการภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  

จํานวน ๒  หนวยงานไดแก   
๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  

  ๒.  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา   
  โดยสภามหาวทิยาลัยอนมุัติตําแหนงรองผูอํานวยการหนวยงานละ ๑  ตําแหนง  และใหเบ

ินตําแหนงบร

 

ิก

ิหารโดยใชงบประมาณเงนินอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยนั้น  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดทบทวน

จา น    

ื่อใหการบริหารราชการตามพันธกิจ

งานอ่ืนทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค  

ส ามหาว   สวน

  

อง

เง

พันธกิจของหนวยงานทั้งสองแลว  เนื่อง กพนัธกิจมีจาํนวนมากและมีงานที่หลากหลายภายในหนวยงา

อีกทั้ง สวนราชการอ่ืน มีผูดํารงตําแหนงหนวยงานละ ๓ ตําแหนง ดังนัน้ เพ

ของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอตอ ภ ิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมติัจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ

ราชการภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิ่มเติมอีกหนวยงานละ ๑  ตําแหนง

รวมเปนหนวยงานละ  ๒  ตําแหนง โดยเบิกเงินตําแหนงบริหารโดยใชงบประมาณเงนินอกงบประมาณข

มหาวิทยาลัย 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๕- 

  ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมติัจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ สวนราชการ

ภายในมหาวิทย งเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพิม่เติม าลัยราชภัฏกําแพ

   
มติที่ประชุม   อนุมัติจํานวนตําแหนงรองผูอํานวยการ สวนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด

และ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานละ ๒ ตําแหนง  โดยใหจายเงนิประจําตําแหนงรอง

ผูอํานวยการ ตามทีก่ําหนดไวในกฎหมาย วาดวยเงินเดือน

  

และเงนิประจําตําแหนง จากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย  โด

ละนโยบายกํากับตนเองที่ดี 

ยมอบหมายใหนิติกรประจํามหาวทิยาลัยจัดทําระเบียบฯ รองรับเพือ่ถือปฏิบัติตอไป 
 
 ๕.๖  การพิจารณา (ราง)  นโยบายการกํากับดูแลองคการแ

ความเปนมา 
  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราช-

กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑ

คุณภาพการบริห

ัดที่ ๑๒.๑  เร่ือง  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม

หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย กําหนดในประเด็นที่  ๑  ดังนี้ 

ีการ

ุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม

หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/ส

ํา (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและนโยบายกํากับตนเองที่ดี ซึ่งประกอบดวย 

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลองคกรที่ดีดานตางๆ  ทั้งนี้เพื่อเปนมาตรฐานและเปน

ถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคู

ารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเหน็การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน

ภาครัฐ  ทัง้นี้เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันที่จะทาํใหประชาชน 

เกิดความมั่นใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

ประกอบกับ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  มีตัวชี้ว

“สภามหาวิทยาลัยม กําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี และการกํากับ

ดูแลสถาบันอ

ถาบัน ที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล” 

ดวยเหตุผลดังกลาว  คณะทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย  จึงไดจัดท

แนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน  พึงยึด

กับกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง  
 

  ประเด็นพิจารณา พิจารณา(ราง)  นโยบายการกํากับดูแลองคการและนโยบายกํากับ

ตนเองที่ดี 
   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
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ายกํากับ

ยงานทราบและถือ

ัก  

ปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

 ๕.๗  การพิจารณาคานิยมหล  มหาวทิยาลัยราชภฏักําแพงเพชร
  ความเปนมา 
  เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความ

เปนลักษณะเฉพาะทาง อันจะสงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร นาํไปสูวัฒนธรรมองคกร  

และสงผลตอความสาํเร็จของการด ร  

ิดจากการมีสวนรวมของบุคลากร จากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวนัที่  ๑๑

“สรางสรรคภูมิปญญา  พฒันาทองถิ่น  ดวยจิตบริการ  เนนคุณภาพมาตรฐาน  ทาํงานแบบมี

สวนรวม”  รายละเอียดคํานยิามขอ นี ้
 

  ประเด็นพิจารณ

ําเนนิการตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพช

จัดใหมีการกําหนด “คานิยมหลัก” ข้ึน  โดยคานยิมหลักดังกลาวนี้เก

  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ซึง่ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหาร  

คณาจารย เจาหนาที่  ซึ่งไดวิเคราะหและสรุปผลจัดทําเปนคานิยมของมหาวทิยาลัย  ดังนี ้
  

งคานยิมทัง้ ๕ ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระ

า การพิจารณาคานิยมหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

  มติที่ประชุม   ที่ประช ใหเพิ่มเติมคานิยมหลัก “บนฐานคุณธรรม”  และใหมหาวทิยาลัย

ําหนด

๑.  ใหมีการถายทอดคานิยมหลักดังกลาวใหบุคลากรของมหาวทิยาลัย

ทราบโดยทั่วกนั 

อง

หาวิทยาลัยเพื่อ

ราบทุกส้ินปงบประมาณ 

การพิจารณาแผนพฒันาสถาบันสูสากล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ุม

ก คานิยมหลักเปนภาษาอังกฤษกํากับดวย  โดยมีขอแนะนาํเพือ่นําไปสูการปฏิบัติดังนี ้

 โดยอาจจัดทําเปนประกาศ หรือจัดประชุมชี้แจง 
๒.  ควรจัดทาํแผนปฏิบัติการนําคานิยมหลักสูการปฏิบติั  โดยใหบุคลากรมี

สวนรวม เพื่อใหบุคลากรเกิดความตระหนกัและใชเปนแนวทางในการนําคานิยมไปปฏิบัติเพื่อความสําเร็จข

มหาวิทยาลัย 
๓. ควรมกีิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมคานิยมหลักแตละดาน 
๔. ใหรายงานผลการดําเนินงานปฏิบัติตามแผนฯ ตอสภาม

ท

 
 ๕.๘  

ความเปนมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒   

แลวนั้น  ซึง่มีตัวช้ีวัดที่  ๕ เร่ือง ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล  กาํหนดใหมหาวิทยาลัยจะตองไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๗- 

ด ารพฒันามหาวทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ  โดยไดรับการจัดอันดับเป

สถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลกในสถ

ําเนนิก น

าบันหรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางเปนที่ยอมรับ 

หมายตามตัวช้ีวัดดังกลาว  มหาวทิยาลัยฯ จงึขอนาํเสนอแผนพฒันาสถาบนัสู เพื่อใหบรรลุเปา

สากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒    ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเหน็ชอบแผนพฒันาสถาบันสูสากล  ประจําปงบปร

พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕

ตามที่เสนอ 

ะมาณ

๒ 

 
 
 
 ารปฏิบติัราชการ 
ประจําปงบประ

๕.๙  การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการในตัวชีว้ัดที่ ๓  ตามคํารับรองก
 มาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ความเปนมา 
  ตามที่สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐ

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคําร

าน

ับรอง

การปฏิบัติราชกา  พ ดัที่ ๓  

ระดับความส ทัง้

วัตถุประสงค ัติราชการ

ที่สะทอน ประเด็น  ดังนี ้
 

ค

๔. การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติราชก  

ร ประจําปงบประมาณ .ศ.๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีตัวช้ีว

ําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมายทีส่ะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวม

เฉพาะ ามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้มหาว ยัไดเสนอแผนปฏิบต ทิยาล

เอกลักษณ ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแลว   จาํนวน ๔ 

๑. การอนุรักษ พฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. การใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
๓. การพัฒนา รแูละบุคลากรทางการศึกษาประจําการ 

 
อนึ่งตามเกณฑการประเมิน  มหาวิทยาลัยจะตองดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้ง ๔ 

แผน และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบ  บัดนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบทั้ง ๔ ประเด็น

ารดังกลาวแลว  จงึนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเหน็ชอบเพื่อดําเนนิการตอไป

 
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบรางแผนปฏิบัติราชการ  ดังนี ้

 ๑. (ราง) แผนการอน

. 
ุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม

๒ (ราง) แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชพีแกสังคม 
๓. (ราง) แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๘- 

๔. (ราง) แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแผนท้ัง ๔ แผนตามที่เสนอ  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปสู

ารปฏิบัติดังนี ้
.  มหาวิทยาลัยควรช้ีแจงเกณฑความสําเร็จใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

โครงการทีเ่กี่ยวข

ก

  ๑

อง  และหาแนวทางรวมกนัในการดําเนนิการใหบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัด 
  ๒.  ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการโครงการตางๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  -  ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมคร้ังตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 

๘.๑  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จ   

พระบรมโอรสาธ ชฯ สย

ยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก   

๘.๒  ขอ รม

น พ.ศ.๒๕๕๒  

      

ยาลัย

ึงนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ  เพื่อมอบหมายใหมหาวทิยาลัยดําเนนิการตอไป 

ิรา ามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนนิแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแก

ผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ สําหรับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  ในวนัที ่ ๑๙  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  นัน้  จึงขอเรียนเชญิกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน       

เฝาทูลละอองพระบาท  ณ  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วทิ
 

เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทกุทาน  เฝาทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระบ

โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินฯ เปนองคประธานเปดงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวทิยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ ๑  เร่ือง “การวิจัยทองถิน่เพื่อแผนดินไทย” ในวันที่ ๑ เมษาย

ณ  ฮอลล  ๙  ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  จังหวดันนทบุรี   
 

๘.๓  การแตงต้ังประธานกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร   

 ตามที่สภามหาวทิยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ต้ังแตวนัที ่ ๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๐  และมีวาระการ ปฏิบัติงาน  ๒  ป

เนื่องจาก คณะกรรมการดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่  ๗  มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  นี้  มหาวทิ

จ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๙- 

มติที่ประชุม  มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการตามระเบียบ  ทัง้นี้ในสวนของ

ยสมบัติ  นพรัก ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง

ภัฏกําแพงเพชร  ตอไป 

ําแหนงตางๆ  

รสรรหาผูบริหารตําแหนงตางๆ ซึ่งมีแนว

นอ

 ในวาระ

ัดไป มีความคล ยวกับการสรรหาผูบริหาร

ตําแหนงตางๆ  ท

๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร 

   ๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย 

   ๔)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

   ๕)  ผูแทนหนวยงาน 

โดยมอบหมายให าวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลกลุมตาง ตอสภามหาวิทย  

๘.๕  กาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที ่ ๔ / ๒๕๕๒   

 ที่ประชุมมมีติใหงดการประชุมสภามหาวทิยาลัย ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  

ตหากมีผูสําเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน  อนุญาตใหใชมติเวียน  แล

 

 

 
 

 

 
 

 

ป
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางปรียานุช  พรหมภาสิต) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 
(ผูชวยศาสตราจารย

ประธานกรรมการสรรหา  สภามหาวทิยาลัยเหน็ชอบให รองศาสตราจาร

ประธานกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวทิยาลัยราช
 

  ๘.๔  การทบทวนระเบียบขอบังคับเกี่ยวกบัการสรรห

มา  มหาวิทยาลัยมีกา

าผูบริหารต

   เนื่องจากในชวงที่ผาน

ปฏิบัติที่ไมคลองตัว  เชน  การกําหนดจาํนวนผูสมควรไดรับการสรรหาตอสภามหาวทิยาลัย  หรือการเส

ิสัยทัศนของผูสมควรไดรับการสรรหา เปนตน ดังนัน้เพือ่ใหการดําเนนิการสรรหาผูบริหารตําแหนงตางๆว

ถ องตัวมากยิ่งข้ึน จึงเหน็สมควรมีการทบทวนระเบียบขอบังคับเกี่

นี้เพื่อใหั้ง เกิดจากการมีสวนรวมจึงใหแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนจากกลุมตางๆ ไดแก 

 

 

   ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

   

มห ๆ าลัยเพื่อมคํีาส่ังแตงต้ังตอไป

 

ะกําหนดใหมีการประชุมสภาแ

มหาวิทยาลัยคร้ังที่  ๔ / ๒๕๕๒   ในวันพุธที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ.๒

กําแพงเพชร 

๕๕๒  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 

วิสิฐ  ธญัญะวัน) 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 

-๒๐- 
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