-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมทวีกิจ บริษัท ที เค การเมนท แมสอด จํากัด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๒. ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๓. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๖. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๒. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๔. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
•

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๔๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที๑่ /๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นัน้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม
มีจํานวน ๑๓ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑) รายงานการประชุมหนา ๖ ขอ ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๒ เรื่องที่ ๒ แกไขจาก “ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๗” เปน
“ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘”
๒) รายงานการประชุมหนา ๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ มติที่ประชุม แกไขจาก
“ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามขอบังคับ” เปน “ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ”
๓) รายงานการประชุมหนา ๘ ความเปนมา บรรทัดที่ ๒ และประเด็นพิจารณา
บรรทัดที่ ๒ เพิ่มขอความ “ภาค กศ.บป.” ตอจาก “ประเภทภาคปกติ”
๔) รายงานการประชุมหนา ๙ ความเปนมา บรรทัดที่ ๔ แกไขจาก “การจัดการ
ศึกษานอกที่ตงั้ ขอสถาบันอุดมศึกษา” เปน “การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา” และ
บรรทัดที่ ๖ แกไขจาก “คณะกรรมการอุดมศึกษา” เปน “คณะกรรมการการอุดมศึกษา”

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๕๕) รายงานการประชุม หนา ๑๐ บรรทัดที่ ๓ แกไขจาก “งบประมาณรายจาย”
เปน “งบประมาณรายจาย”
๖) รายงานการประชุม หนา ๑๔ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๒ ใหตัดขอความ คําวา
“จึง”เรียนตอสภามหาวิทยาลัย เปน “เรียนตอสภามหาวิทยาลัย”
หลังจากนั้นจงึ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
เรื่องที่
ผูรับผิดชอบ
๑
งานเลขานุการ
ใหความเห็นชอบ แตงตั้ง
มอบงานเลขานุการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งฯ และแจงคณะวิทยาศาสตรและ
นายกิติศักดิ์ นวลจันทรฉาย เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ เทคโนโลยี
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒
แจงใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนิน กองนโยบาย
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. โครงการตามคําขอตั้งงบประมาณแลว และแผน
๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เพื่อสนับสนุน โดยในสวนของครุภัณฑและสิ่งกอสราง
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
มอบหมายใหฝายพัสดุดําเนินการตาม
ระเบียบตอไป
จํานวน ๓๖,๗๔๖,๐๗๖ บาท
๓
งานเลขานุการ
มอบฝายเลขานุการแจง
อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕ ราย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดแก
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร
๑) พระโสภณคณาภรณ (สมจิตต และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อภิจิตฺโต) อนุมัติใหปริญญาศิลปศาสตร ที่เสนอบุคคลที่สมควรไดรับการอนุมัติ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรม ปริญญากิตติมศักดิ์ และจัดสงหนังสือ
แจงผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ศึกษา
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๖ทุกทานทราบ
เรื่องที่

มติที่ประชุม
๒) ศาสตราจารยหวาง ชง
อนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
๓) นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
อนุมัติใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
๔) รองศาสตราจารยเจริญ
กระบวนรัตน อนุมัติใหปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา
(พลศึกษา)
๕) นายเรืองยศ พิมพทอง
อนุมัติใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา (ดนตรีศึกษา)

การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การกํากับดูแลการจัดการการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ความเปนมา
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงใหมหาวิทยาลัยทราบ ตามหนังสือ
ดวนทีส่ ุด ที่ ศธ๐๕๐๙.๖ (๒.๓)/๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เรื่อง ขอความรวมมือในการกํากับดูแล
การจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากปรากฏวา หลังจากที่กฎหมายไดมี
การกระจายอํานาจ การบริหารและจัดการใหแกสภาสถาบันอุดมศึกษา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง
มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน โดย
สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญสามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไดเปนอยางดี แตกม็ ีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทัง้ ของรัฐและเอกชน ยังจัดการศึกษาที่ไมเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนที่เขารับการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความ
รวมมือสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายควบคุมดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไป

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๗ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยเครงครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
๒๕๕๒
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณ
และการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม) จึงนําเสนอที่ประชุม เพือ่ ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผล
เปนทีถ่ ูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ดังกลาว ดังนี้
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๒๐๑ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๗๓ คน
๑.๒ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๓๔ คน
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๘๑.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๓๖ คน
๑.๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๒๓ คน
๑.๕ สาชาวิชาการบัญชี
จํานวน ๓๐ คน
๑.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยี
จํานวน ๕ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิน้ ๖ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๔ คน
๒.๒ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๒ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๓๔๑ คน ประกอบดวย
๓.๑ สาขาวิชาชีพครู
จํานวน ๓๐๓ คน
๓.๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๓๘ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๒
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาแผนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๕๓
ความเปนมา
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการเตรียมการรับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อใหการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จึงใครขอนําเสนอแผนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งแผนรับ
ดังกลาวไดผานการพิจารณา ใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ
พ.ศ.๒๕๕๓ เปนที่เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร ในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแผนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓
มติที่ประชุม มีมติใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (แผน ก ๒) และ
(แผน ข) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิน่ (แผน ก ๒)
ตามที่เสนอ
๕.๓ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๙ณ
ระมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน
๑๑๘,๑๗๘,๒๑๖ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๔๗,๘๐๖,๐๗๖ บาท และ
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๗๐,๓๗๒,๑๔๐ บาท
(คิดเปนรอยละ ๗๙.๔๓ ของของประมาณรายรับ)
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนคาสาธารณูปโภคเพื่อการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยฯ (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ตอสภามหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จํานวน ๔๑๓,๒๔๒.๕๖ บาท ดังนี้
เหตุผลความจําเปน
ลําดับ
โครงการ
จํานวนเงิน
(บาท)
๑ สาธารณูปโภคเพื่อการสื่อสาร
๔๑๓,๒๔๒.๕๖ เพื่อเปนคาสาธารณูปโภคของ
คาบริการการสื่อสารที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
งบประมาณคางจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
รวมเปนเงิน
๔๑๓,๒๔๒.๕๖
๒. ฐานะการคลัง
๒.๑) เงินคงคลัง (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) จํานวน ๑๑๒,๖๘๐,๐๑๒.๘๘ บาท
๒.๑.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๓๙,๕๗๘,๔๙๕.๘๗ บาท
๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๕๑,๐๘๔,๖๔๐.๒๓ บาท
๒.๑.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘ บาท
๓. การประมาณการรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ คาดวา
มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสิน้ ๘๘,๕๘๖,๓๕๐ บาท จําแนกไดดังนี้
๓.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๔๑,๖๔๘,๕๕๐ บาท
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๑๐๓.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๓๕,๐๗๕,๑๐๐ บาท
จํานวน ๑๑,๘๖๒,๗๐๐ บาท
๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ จํานวน ๑๑๘,๑๗๘,๒๑๖ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๔๗,๘๐๖,๐๗๖ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
(คิดเปนรอยละ ๗๙.๔๓ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๗๐,๓๗๒,๑๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) จํานวน
๔๑๓,๒๔๒.๕๖ บาท
๔.๒.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๔๑๓,๒๔๒.๕๖ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน
๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘,.๕๖ บาท
๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง(๔.๑.๑ + ขอ ๔.๒.๑) จํานวน ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖
บาท
๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒) จํานวน
๗๐,๓๗๒,๑๔๐ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
จํานวน ๑๗,๐๗๗,๗๘๓ บาท
๔.๔.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๑,๔๒๓,๙๖๖ บาท
๔.๔.๒) เงิน กศ.บป. จํานวน ๑๔,๐๓๗,๓๗๕ บาท
๔.๔.๓) เงินบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๖๑๖,๔๔๒ บาท
๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)
จํานวน ๔๗,๓๘๒,๙๑๑.๓๒ บาท
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
ประเด็นพิจารณา
พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
๑ /๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานบัณฑิตศึกษา
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๑๑มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้
๑. ในการจัดการศึกษา ควรเปดสอนหลักสูตรใหม ๆ ที่เปนที่ตองการของสถานประกอบการ
เชน โรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไดแก หลักสูตรอาชีวอนามัย และหลักสูตรภาษา
พมา เปนตน
สําหรับหลักสูตรอาชีวอนามัยจะเกีย่ วของกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของคนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี มีความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ ฯลฯ ซึง่ ขณะนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดออกกฎหมาย
วาดวย เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่กาํ หนดใหโรงงานอุตสาหกรรม ทีม่ ีคนงานตงั้ แต ๕๐ คน
ขึ้นไป ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในระดับวิชาชีพที่จบปริญญาตรี ประจําอยางนอย ๑
คน ซึง่ ปจจุบนั ขาดแคลนเจาหนาที่ดงั กลาวเปนอยางมาก
สวนหลักสูตรภาษาพมา เนนใหเปดสอนในระดับปริญญาตรีเพราะเปนที่ตองการมาก
ในการติดตอธุรกิจการคา โดยเฉพาะการคาชายแดนจําเปนตองใชภาษาพมาในระดับสื่อสารไดดี แตการ
ฝกอบรมระยะสั้นผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะไมเพียงพอที่จะนําไปใชการได
๒. ควรมีกลุม ชมรม หรือคณะกรรมการที่เปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัย ทัง้ แมสอดและ
กําแพงเพชร ที่จะเปนกลไกในการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ซึง่ ขณะนีท้ ี่แมสอดไดจัดตั้งกลุมศิษยเกา
แลวแตยังไมมกี ารดําเนินกิจกรรมใด ๆ โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะประสานใหมีการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิด รวมกันดําเนินการในการ
สงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยในดา นตาง ๆ เชน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารยและบุคลากร
การพัฒนาหลักสูตร การวิจยั การสนับสนุนการบริหารจัดการ เปนตน
๓. ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ / กิจกรรม เพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัย อาทิเชน การจัดหารายไดดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดงานบอลล การจัดทอดผาปา
การจัดทอลคโชว การจัดแรลลี่การกุศล เปนตน ฯลฯ และจะนํามาพิจารณาจัดตามความเหมาะสมตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
๑. สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมอบหมายให
รองศาสตราจารยอารักษ ชัยมงคล รองประธานสภาคณาจารยฯ เขารวมประชุมสัมมนา สรุปผลการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เรื่อง “แนวทางการพัฒนาใหมของอุดมศึกษาไทย...โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ระหวางวันที่ ๑๙ –

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

-๑๒-

คณ ารยและขาราชการ แนบทาย
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอสภาหมาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
๒. การดําเนินงานการประชุมตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมีขอเสนอตอสภาคณาจารย ใหสํารวจและสรุปประเด็นความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร
รวมถึงความคิดเห็นตอการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาตอมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยแลว และจะดําเนินการจัดทําวิจัยสถาบัน หากดําเนินการเสร็จสิน้ แลวจะนําผลการวิจยั
ดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
๓. สภาคณาจารยและขาราชการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดใหมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนและการเผยแพรบทความทางวิชาการ” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไดรับเกียรติจาก
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิ์ ธีรสรณ มาเปนวิทยากร ในการบรรยายดังกลาว
๔. สภาคณาจารยและขาราชการ จัดใหมีการศึกษาดูงาน ณ สภาคณาจารย และ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการดําเนินงานตามหนาที่
ของสภาคณาจารยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใ หแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๓ มนี าคม ๒๕๕๓ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

-๑๓-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

