รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ อาคาร K.U. Home
มหาวิทยาเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๙. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๑. ผูช วยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๒. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๕. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๖. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๗. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๘. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓-

-๒๙. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๐. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่
๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม
มีจํานวน ๙ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๓เรื่องที่
๑

๒

๓.

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ

การดําเนินงาน
งานเลขานุการไดจัดทําคําสัง่
แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ตามคําสัง่ สภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๓/ ๒๕๕๓
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และ
แจงใหคณะวิทยาการจัดการทราบ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอก
แจงใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
งบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม ดําเนินโครงการตามคําขอตัง้
ครั้งที่ ๓) เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารจัดการ งบประมาณแลว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท
แกไขประกาศ ตามมติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง รายชื่อวารสารทาง และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง รายชื่อ
วิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๓ วารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร
โดยใหแกไขประกาศขอ ๔ ดังนี้
ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
“ใหอธิการบดีทําการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
หรือเพิ่มเติมรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อ นําเสนอนายกสภาลงนาม ลงวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
การเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในโอกาสเหมาะสม เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศปรับปรุงตอไป”

ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการ

กองนโยบาย
และแผน

งานธุรการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ใหอาจารย
ทุกทานทราบ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดพิจารณาเรื่องการ
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย และการกลั่นกรอง
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ แลว
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๔-

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม
๒๕๕๓
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ 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 (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๔) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูส ําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประเภทภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้ง
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๕-

๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๓๙ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๔ คน
๑.๒ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑ คน
๑.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑๘ คน
๑.๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๓ คน
๑.๕ สาขาเทคโนโลยี
จํานวน ๑๓ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิน้ ๓๐ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๒๗ คน
๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑ คน
๒.๓ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๑ คน
๒.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๑ คน
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน ๕ คน
๔. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๕ คน
๔.๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน ๔ คน
๔.๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประเภทภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลวนั้น
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น มหาวิทยาลัย จึงขอ
นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๖-

ประเด็นพิจารณา
ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร วาดวย
การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ พ.ศ.๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่สภาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ไดออกระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๔๑
ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปแลวนัน้ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น มหาวิทยาลัย
จึงขอนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา
ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร วาดวยการ
เก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ พ.ศ.๒๕๕๓ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนกรณีพเิ ศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๓
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๗ความเปนมา
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) โดยระบุถึงหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา
ในการรับคนพิการเขาศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสรางความเทาเทียมกัน
ทางการศึกษา สําหรับคนพิการใหเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดจัดทําประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการในการสงเสริมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ และประกาศดังกลาว
ตามประกาศ ในขอ ๔ กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่กาํ หนดหลักเกณฑและวิธีการ
รับนิสิตนักศึกษาพิการเขาเรียนของสถาบันเพื่อประกาศใชในแตละปการศึกษา ประกอบดวย เปาหมายจํานวนรับ
หลักเกณฑเงือ่ นไข และวิธกี ารรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการที่จะเขาศึกษา คณะ/สาขาวิชา
ที่จะเปดรับ วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑเงือ่ นไขและรายละเอียดคาใชจา ยตาง ๆ
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การรับนักเรียน
ผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนกรณีพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาว (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ )
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การรับนักเรียนผูพ ิการเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนกรณีพิเศษ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๓
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใหแกไขประกาศ
เรื่องของคุณสมบัติเฉพาะ ของสมัครเขาศึกษา ในขอ ๓.๑ ใหตัดขอความ “อนึ่ง ไมรับผูที่กําลังศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา หรือจบปริญญาตรีแลว “ และ ในขอ ๓.๒ จะตองเปนบุคคลผูมีความบกพรอง ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ผูบกพรองทางการเห็นที่สามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวันหรือ
๓.๒.๒ ผูบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพที่สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในชีวิตประจําวันหรือ
๓.๒.๓ ผูบกพรองทงการไดยินในระดับหูตึง
๕.๕ การพิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๘ดวยคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดพิจารณาผลการตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงวิชาการดังนี้
๑. นายชัชวาลย ธรรมสอน ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย ระดับ ๘ ขัน้ ๒๗,๕๕๐ บาท
ตําแหนงเลขที่ ๐๐๕๐ สาขาออกแบบ – เขียนแบบสถาปตยกรรม นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนด
ตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
๒. นายไพชยนต สิริเสถียรวัฒนา ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ ขัน้ ๑๕,๘๔๐ บาท ตําแหนง
เลขที่ ๐๐๒๒ สาขาคณิตศาสตร นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติกาํ หนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหการอนุมัติกาํ หนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยรายที่ ๑ ตั้งแตวนั ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ และ
รายที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ในตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
๕.๖ การพิจารณาประเมินคางานกองนโยบายและแผน เพื่อกําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘
ความเปนมา
ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เพื่อประเมิน
คางานกองนโยบายและแผน เพื่อกําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ - ๘ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคางาน
กองนโยบายและแผน ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มีมติใหผานการประเมิน เนือ่ งจากเห็นวางานมีคุณภาพ
เหมาะสม เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘ ตามประกาศหลักเกณฑ และการประเมิน
คางานของตําแหนง ประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่ มีหลักเกณฑการ
ประเมินวิเคราะหคางาน ประกอบดวย ๔ องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (๓๐ คะแนน)
องคประกอบที่ ๒ ความยุงยากของงานและความสามารถที่จาํ เปนในการปฏิบัติงาน
(๔๐ คะแนน)
องคประกอบที่ ๓ การควบคุมบังคับบัญชา และการตรวจสอบงาน (๑๕ คะแนน)
องคประกอบที่ ๔ ความรูท ตี่ องการในการปฏิบัติงาน (๑๕ คะแนน)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๙รวมคะแนนทัง้ ๔ องคประกอบ ๑๐๐ คะแนน และตําแหนงที่ผา นการประเมิน กําหนดใหเปนระดับ ๗ – ๘
นั้น จะตองไดคะแนนรวม ๘๐ – ๘๙ คะแนน ดังปรากฏผลการประเมินตามองคประกอบที่ ๑ – ๔ ของ
คณะกรรมการดังนี้
กรรมการคนที่ ๑
ให ๘๗.๕๐ คะแนน
กรรมการคนที่ ๒
ให ๘๖.๒๕ คะแนน
กรรมการคนที่ ๓
ให ๘๖.๗๕ คะแนน
รวม ๒๖๐.๕๐ คะแนน
เฉลี่ย ๘๖.๘๓ คะแนน
งานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ไดนาํ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมติเวียน เมื่อวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๓
มีมติเห็นชอบใหผา นการประเมินคางานกองนโยบายและแผน เพื่อกําหนดใหเปนระดับ ๗
– ๘ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ประเด็นพิจารณา พิจารณาประเมินคางานกองนโยบายและแผนเพื่อกําหนดตําแหนงใหเปน
ระดับ ๗ – ๘
มติที่ประชุม อนุมัติใหคางานกองนโยบายและแผน กําหนดตําแหนงเปน ระดับ ๗ – ๘
ตามที่เสนอ
๕.๗ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ วันที่ ๒๗
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓ และวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ จํานวน
๑๒๔,๑๗๑,๔๕๘.๕๖ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ บาท และ
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๗๕,๙๕๒,๑๔๐ บาท (คิดเปน
รอยละ ๗๒.๖๗ ของประมาณรายรับ)

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๑๐บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนนุ การบริหารจัดการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และสาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณ รายจายเงินนอกงบประมาณประจําป
พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) ตอสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) จํานวน ๖,๑๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
โครงการ
จํานวนเงิน(บาท)
เหตุผลความจําเปน
ลําดับ
๑ โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
๖,๑๖๐,๐๐๐ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณทิต
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รวมเปนเงิน
๖,๑๖๐,๐๐๐
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 ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
คาดวามหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสิน้ ๑๐๔,๕๑๑,๓๕๐ บาท จําแนกไดดังนี้
จํานวน ๔๑,๖๔๘,๕๕๐ บาท
๓.๑) เงิน บ.กศ.
๓.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๕๑,๐๐๐,๑๐๐ บาท
๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๑,๘๖๒,๗๐๐ บาท
๔. การประมาณการรายจา ย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๓
จํานวน ๑๒๔,๑๗๑,๔๕๘.๕๖ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
(คิดเปนรอยละ ๗๒.๖๗ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๗๕,๙๕๒,๑๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓) จํานวน
๖,๑๖๐,๐๐๐ บาท
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๑๑๔.๒.๑) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป จํานวน ๖,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน
๑๓๐,๓๓๑,๔๕๘,.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 ๘๒,๑๑๒,๑๔๐ 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
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

ตามที่เสนอ
๕.๘ การพิจารณา (ราง) แผนการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความตระหนักในการที่จะพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และ
ระดับสากล มหาวิทยาลัย จึงจัดทําแผนการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น โดยการ
ใชกระบวนการแบบมีสวนรวม โดยระดมความคิดเห็นผานการประชุมของผูมีสวนเกีย่ วของ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา แผนการประกันคุณภาพนี้จะชวยเสริมความเขาใจเกี่ยวกับทิศ
ทางการปฏิบตั ิ การพัฒนา และเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินการประกันคุณภาพสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
ที่จะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามมุง หวังตอไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณา (ราง) แผนการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

-๑๒มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
สภาคณาจารยและขาราชการ จัดใหมีประชุมคณาจารย และขาราชการเพื่อพิจารณา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําความคิดเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไดรับความ
อนุเคราะห ความรวมมือเปนอยางดีจากอธิการบดี และผูบ ริหารทุกทาน กองนโยบายและแผน สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ผูรวมเสวนา กรรมการสภาคณาจารยฯ ผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูท ุกทาน ตลอดจน
หนวยงาน และบุคลากรที่อาํ นวยความสะดวก สภาคณาจารยและขาราชการขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานที่ประชุมใหขอเสนอแนะวาหากทางสภาคณาจารยจะมีประเด็นคําถาม หรือขอ
สงสัยในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถสงประเด็นคําถามที่ตองการทราบมาใหทางสภาจะ
มอบหมายใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการชี้แจงตามประเด็นคําถาม
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๑. มหาวิทยาลัยควรสรางจิตสํานึกใหอาจารยทุกทานมีจิตสาธารณะ ในการทํางาน การสอน
และการใหบริการ
๒. การตออายุราชการของผูที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ซึง่ ถือวาเปนบุคลากรที่มี
คุณคา และประสบการณ หากพิจารณาแลวทานใดมีความเหมาะสม มีคุณสมบัตคิ รบถวนตามหลักเกณฑ
แลวเห็นควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอน
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
(นางสาวคณารัตนพฤษภาคม
พูลเขียว) ๒๕๕๓

บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

-๑๓-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓

