-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏฏําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๖. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๗. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๙. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๑. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๒. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๓. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๕. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๖. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๗. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

•
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-๔๘. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๙. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงานสถิตแิ หงชาติ สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และ
ความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ เพื่อนําผลไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานํา
ขอมูลไปพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนิสิตนักศึกษา และ
ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพตามความตองการของผูใชบณ
ั ฑิต โดยมีผลการสํารวจดังนี้
ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต ๔.๒๘๔๕ คะแนน หรือคิดเปนรอยละ ๘๕.๖๙
ความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ๓.๙๒๓๘ คะแนน
หรือคิดเปนรอยละ ๗๘.๔๘
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่
๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมทวีกจิ บริษทั ที เค การเมนท แมสอด อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม
มีจํานวน ๑๐ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
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-๕๑) ใหเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอืน่ ๆ โดยใหเพิม่ เติมเรื่องการดําเนินงานของ
คณะกรรมการทบทวนระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ ๐๒๒ / ๒๕๕๒
๒) รายงานการประชุมหนา ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๗ เรือ่ งจากสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๘ แกไขจาก “จึงเสนอหมาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ” เปน “จึงเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดทราบ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑
ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา
มอบงานประสานการจัดการ
งานประสาน
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา
บัณฑิตศึกษาดําเนินการ ประกาศรับ การจัดการ
๒๕๕๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา
บัณฑิตศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ๒๕๕๓ แลว
ดําเนินการ
(แผน ก ๒) และ (แผน ข) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น (แผน ก ๒)
๒
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอก
แจงใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
กองนโยบาย
และแผน
งบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม ดําเนินโครงการตามคําขอตัง้
ครั้งที่ ๒) เพื่อสนับสนุนคาสาธารณูปโภค งบประมาณแลว
เพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน
๔๑๓,๒๔๒.๕๖ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
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-๖๔.๒ ซักซอมความเขาใจ การแตงตั้งผูร ักษาราชการแทนอธิการบดี ตามความในมาตรา ๓๓
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ความเปนมา
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงใหมหาวิทยาลัยทราบ ตามหนังสือที่
ศธ ๐๕๐๙.๖ (๒.๑๑)/ ว ๒๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซอมความเขาใจ การแตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดี ตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีตอบขอหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกีย่ วกับอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี ตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ความวา
เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ครบกําหนดระยะเวลา
หนึง่ รอยแปดสิบวันแลว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็ไมอาจแตงตั้งใหผูรักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิมทํา
หนาที่เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตอไปอีกได เนือ่ งจาก การรักษาราชการในตําแหนงอธิการบดีเปน
มาตรการชั่วคราวที่จะใหมีผปู ฏิบัติหนาที่อธิการบดีในระหวางที่ไมมีผูดาํ รงตําแหนงอธิการบดี หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได และอยูในระหวางการสรรหาและแตงตัง้ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามกฎหมายตอไป ซึ่งการ
รักษาราชการในตําแหนงอธิการบดียอมเปนไปตามที่มาตรา ๓๓ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว
ดังนัน้ ผูรักษาราชการแทน ในตําแหนงอธิการบดีอยูนนั้ จึงดํารงตําแหนงไดไมเกินระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีโดยเร็วตอไป แต
อยางไรก็ตาม เมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว หากยังไมสามารถแตงตั้งอธิการบดีได สภามหาวิทยาลัย
ก็ยังมีอาํ นาจที่จะแตงตั้งผูรกั ษาราชการแทนอธิการบดีไดอีก เพียงแตตองเปลี่ยนคนทําหนาที่ดังกลาว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ แตมีขอสังเกต กรณีการตีความวาไมสามารถแตงตัง้ คนเดิมทําหนาที่เปน
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตอไปอีกได โดยมอบหมายให นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ศึกษาขอกฎหมาย เพื่อนําเสนอตอหนวยงานที่เกีย่ วของ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓

-๗ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา
ซึ่งผลเปนที่ถกู ตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ดังกลาว ดังนี้
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๑๑ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๓ คน
๑.๓ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๗ คน
๒. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน ๑ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๑๑ คน ประกอบดวย
๓.๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จํานวน ๑ คน
๓.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิน่ จํานวน ๑๐ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิม่ เติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ตามคําสัง่
สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๗ / ๒๕๕๐ สัง่ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ นัน้ บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกลาวได
ปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว
คณะวิทยาการจัดการ จึงไดดําเนินการใหไดมาซึง่ คณะกรรมการประจําคณะ ตามกระบวนการ
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ และไดเสนอ
แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกวาระหนึง่
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓

-๘ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ

มติที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
๕.๓ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ วันที่ ๒๗
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘.๕๖ บาท จําแนก
เปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ บาท และงบประมาณรายจายเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๗๐,๓๗๒,๑๔๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๗๙.๔๓ ของประมาณ
รายรับ)
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และสาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณ รายจายเงินนอกงบประมาณประจําป
พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) ตอสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) จํานวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
เหตุผลความจําเปน
โครงการ
ลําดับ
จํานวนเงิน(บาท)
๑ โครงการบริหารจัดการหลกั สูตร
๕,๕๘๐,๐๐๐ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ประกาศนียบัตรบัณทิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รวมเปนเงิน
๕,๕๘๐,๐๐๐
๒. ฐานะการคลัง
๒.๑) เงินคงคลัง (ณ ๓๐ กันยายน
๒.๑.๑) เงิน บ.กศ.
๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.
๒.๑.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา
•

๒๕๕๒) จํานวน ๑๑๒,๖๘๐,๐๑๒.๘๘ บาท
จํานวน ๓๙,๕๗๘,๔๙๕.๘๗ บาท
จํานวน ๕๑,๐๘๔,๖๔๐.๒๓ บาท
จํานวน ๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘ บาท

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓

-๙๓. การประมาณการรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ คาดวา
มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสิน้ ๑๐๔,๕๑๑,๓๕๐ บาท จําแนกไดดังนี้
๓.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๔๑,๖๔๘,๕๕๐ บาท
๓.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๕๑,๐๐๐,๑๐๐ บาท
๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๑,๘๖๒,๗๐๐ บาท
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๒
จํานวน ๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘.๕๖ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
(คิดเปนรอยละ ๗๙.๔๓ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๗๐,๓๗๒,๑๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓) จํานวน
๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท
๔.๒.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน
๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘,.๕๖ บาท
๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง(๔.๑.๑) จํานวน ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ บาท
๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒ +ขอ ๔.๒.๑ )
จํานวน ๗๕,๙๕๒,๑๔๐ บาท
จํานวน ๑๗,๐๗๗,๗๘๓ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
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
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓)

ตามที่เสนอ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓

-๑๐๕.๔ การพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรือ่ ง รายชื่อ
วารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ไดกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
เพื่อใหผูดํารงตําแหนงวิชาการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางเหมาะสมตอ
การดํารงตําแหนง จึงเปนการสมควรจัดทํา ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง รายชื่อ
วารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๓
เพื่อใหสอดคลองกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๘ ขอ ๑๐ รายละเอียดตามเอกสาร แนบทายระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ การพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบประกาศในหลักการ โดยใหแกไขประกาศในขอ ๔ เปนดังนี้
“ขอ ๔ ใหอธิการบดีทาํ การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือเพิ่มเติมรายชือ่ วารสารทางวิชาการ
เพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูด ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในโอกาสเหมาะสม เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศปรับปรุงตอไป”
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยทําการพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ไดแก หลักสูตรอาชีวอนามัย และหลักสูตรภาษาพมานั้น ขณะนี้
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการศึกษาความเปนไปได และแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตรอาชีวอนามัยไดมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และหลักสูตรภาษาพมา ไดมอบหมายให มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ดําเนินการ
ที่ประชุมรับทราบ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓

-๑๑ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
สภาคณาจารยและขาราชการ จัดใหมีการศึกษาดูงาน ณ สภาคณาจารย และขาราชการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหวางวันที่ ๒๒
– ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการดําเนินงานตามหนาที่ ของสภาคณาจารย
กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานที่ประชุมเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศอาจารยและบุคลากรใหมเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ กฎระเบียบในการปฏิบัติราชการ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร
นําเสนอผลการสัมภาษณนกั ศึกษา จากการติดตาม ฯ ในปที่ผา นมาโดยนักศึกษาไดใหขอมูลดังนี้
๑. อาจารยบางสวนสงผลการเรียนชา ขอใหมหาวิทยาลัยมีมาตรการดําเนนิ การ
๒. นักศึกษาบางสวนเขาหองเรียนชา ทาํ ใหสมาชิกในหองเรียนเสียเวลา
๓. นักศึกษาบางสวนแตงกายไมสุภาพ
จากขอมูลขางตน มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหนวยงานที่เกีย่ วของกําหนดมาตรการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. ใหงดการประชุมในเดือนเมษายน หากมีวาระเรงดวนใหใชมติเวียน
๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

•

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
ผูตรวจรายงานการประชุ
ม
มีนาคม ๒๕๕๓

-๑๒-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓

