รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมบุณฑริก ชั้น ๓ อาคารฝกประสบการณวิชาชีพพระนครแกรนดวิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๗. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิ์แกว
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๙. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๐. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๒. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๓. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๔. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๕. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๖. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๗. ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๓-

-๒๘. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๙. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ อาคาร K.U. Home
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว รายงานการประชุม มีจํานวน ๑๒ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑) รายงานการประชุมหนาที่ ๙ มติที่ประชุมใหความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในขอ ๓.๒.๓ แกไขจาก “ผูบกพรองทงการไดยินในระดับหูตึง” เปน
“ผูบกพรองทางการไดยินในระดับหูตึง”
๒) รายงานการประชุมหนา ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การพิจารณาเงินนอก
งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) บรรทัดที่ ๘ แกไขจาก “เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต” เปน “เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต”
๓) ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเพิม่ เติม มติที่
ประชุมเรื่องการสนับสนุนการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ และมีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.

ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.

ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การรับนักเรียน
ผูพิการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนกรณีพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๓

•

การดําเนินงาน
แกไขประกาศ ตามมติที่ประชุม
และจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บ
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓
และนําเสนอนายกสภาลงนาม
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
แกไขประกาศ ตามมติที่ประชุม
และจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บ
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาใน
โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๕๓
และนําเสนอนายกสภาลงนาม
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
แกไขประกาศ ตามมติที่ประชุม
และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การรับ
นักเรียนผูพกิ ารเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนกรณีพิเศษ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๓ และจัดสงประกาศดังกลาว
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๔เรื่องที่
๔.

๕.

๖.

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและ
ฝายนิตกิ ารและการเจาหนาที่
แตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
ไดจัดทําคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งบุคคล
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทาง
ดังกลาวแลว
วิชาการ จํานวน ๒ ราย ไดแก นายชัชวาลย
ธรรมสอน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ระดับ ๘ ขั้น ๒๗,๕๕๐ บาท ตําแหนงเลขที่
๐๐๕๐ สาขาออกแบบ-เขียนแบบ
สถาปตยกรรม เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนง รองศาสตราจารย ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และ นายไพชยนต
สิริเสถียรวัฒนา ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗
ขั้น ๑๕,๘๔๐ บาท ตําแหนงเลขที่ ๐๐๒๒
สาขาคณิตศาสตร เพื่อเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อนุมัติใหคางานกองนโยบายและแผน
ฝายนิตกิ ารและการเจาหนาที่
กําหนดตําแหนงเปน ระดับ ๗ – ๘
ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยแจงให
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อเปดโอกาสใหยื่นความประสงค
เขาสูตําแหนงผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน ขณะนี้ไดสิ้นสุด
กําหนดการแลว มีผูยนื่ ขอเขาสู
ตําแหนง จํานวน ๑ ราย โดย
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมิน
คุณสมบัติบุคคลดังกลาว
ตามขั้นตอนตอไป
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอก
แจงใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
งบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม ดําเนินโครงการตามคําขอตัง้
ครั้งที่ ๔) เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารจัดการ งบประมาณแลว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
•

ผูรับผิดชอบ
ฝายนิตกิ ารและ
การเจาหนาที่

ฝายนิตกิ ารและ
การเจาหนาที่

กองนโยบาย
และแผน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๕จํานวน ๖,๑๖๐,๐๐๐ บาท
เรื่องที่
มติที่ประชุม
๗. ใหความเห็นชอบแผนการประกันคุณภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การดําเนินงาน
แจงสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาทราบ และดําเนินงาน
ตามแผนฯ

ผูรับผิดชอบ
สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ความเปนมา
ดวย ปรากฏขอเท็จจริงในปจจุบันวามีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทัง้ ของรัฐ และเอกชนไดเปด
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร โดยการจางเหมาบริษัทเอกชน หรือนักวิชาการอิสระ
ใหเปนผูดาํ เนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบงผลประโยชนที่ไดระหวางกัน
ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใครขอความรวมมือมายังสภามหาวิทยาลัย หรือ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเพื่อสํารวจตรวจสอบวาในสถาบันมีการจัดการศึกษาในลักษณะเชนนีบ้ าง
หรือไม ประการใด หากมีกใ็ ครขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษายุติการดําเนินการดังกลาว โดยทันที
และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือฉบับนี้ โดยมี
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบทายระเบยี บวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ความเปนมา
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเคยแจงใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐถือปฏิบัติ
เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันตามแนวทางที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรือ่ งหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๔๐๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๒ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๗๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๓๖๖
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามลําดับ
อนึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีขอเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้
ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๖๑. ไมควรจัดการศึกษานอกที่ตั้งทับซอนในพืน้ ที่ของสถาบันอุดมศึกษาอื่นเวนแตในพืน้ ทีน่ นั้ ไมมี
การจัดการศึกษาหลักสูตรนัน้ และอาจมีความรวมมือกับหนวยงานทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรเปนการเฉพาะกิจ
แลวยุบเลิกเมือ่ สิ้นสุดภารกิจ
๒. ไมควรจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ นอกสถานที่ตั้งของสถาบัน
๓. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จะตองมีความชัดเจน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายในระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต
ความเปนมา
ดวย ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดจัดสงหนังสือขอขอบคุณ
ตามหนังสือที่ นร ๕๑๑.๓.๖/ว ๒๘๒๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ ในความรวมมืออยางมียงิ่ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวม ๙๒ แหง
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมโครงการดังกลาวนี้ดวย รายละเอียดตามหนงั สือที่แนบในระเบียบ
วาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ความเปนมา
ตามที่จงั หวัดตาก ไดจัดทําโครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
เพื่อเทิดพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยรูปแบบการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยจะเปนการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีอยูในพื้นที่จงั หวัดตาก ในสังกัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน ๒ สถาบัน ดังนี้
๑. สํานักบริหารศึกษาเขตพืน้ ที่ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๒. ศูนยอุดมศึกษาแมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงกําหนดใหมีการประชุมและเขาศึกษาพืน้ ที่เพื่อใหเห็นศักยภาพ
ความพรอมและทรัพยากรทีม่ ีอยูของจังหวัดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา
๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แนบทายในระเบียบวาระนี้

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๗ที่ประชุมรับทราบ และไมเห็นดวยกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
และมอบหมายให นายประเสริฐ ตันสกุล เปนผูแทนมหาวิทยาลัย และนายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา เปนผูแทน
สภามหาวิทยาลัย เขารวมประชุมตามกําหนดการดังกลาว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสาํ เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ประเภทภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิ การตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ ผลเปนทีถ่ ูกตอง
แลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทัง้ สิน้ ๓๔ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๙ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑๗ คน
๑.๓ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๘ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิน้ ๗๙ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๓๓ คน
๒.๓ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๑๘ คน
๒.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๑ คน
๒.๕ สาขานิติศาสตร
จํานวน ๒๗ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๑๐ คน
๓.๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน ๓ คน
๓.๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๔ คน
๓.๓ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถนิ่ จํานวน ๒ คน
๓.๔ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๑ คน
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๘ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ประเภทภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

๕.๒ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาทีเ่ กษียณอายุราชการ
ความเปนมา
ดวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงคจะตอเวลาราชการใหกับนายชัชวาลย
ธรรมสอน ตําแหนง รองศาสตราจารย ระดับ ๙ สังกัดโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึง่ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
เพื่อใหการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปนไป
ดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลา
ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ รายละเอียดตาม (ราง)เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ประเด็นพิจารณา อนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตัง้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และหากมีกรณีการตอเวลาราชการในรายอืน่ ๆ มอบหมายใหอธิการบดีสรรหาผูเหมาะสมและแจง
ใหสภาทราบ
๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร ประจําป ๒๕๕๓
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๙ความเปนมา
ตามทีพ่ ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลบังคับใช โดยความในหมวด ๔
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรา ๔๙ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติ
๑. สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙
โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจ
หนาที่ ตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะใหมีอํานาจ
หนาที่ดงั ตอไปนี้
๑) ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ การ
จัดการศึกษาและการวิจยั ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหหนวยงาน หรือบุคลที่เกี่ยวของในหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยมาใหขอมูลหรือสงมอบเอกสารหลักฐานแกคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาได
๒) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๕๐ (๑)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ใหหลักเกณฑตามทีก่ ําหนดในขอ (๒) และ (๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย
๒. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคําสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๓ ประกอบดวย
๑) นายวีระศักดิ์ ปบัว
ประธานคณะกรรมการ
๒) ผูชว ยศาสตราจารยนิรัตน จรจิตร
กรรมการ
•
๓) นายสุนทร อนุเพชร
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยสามัคคี บุณยะวัฒน
กรรมการ
๕) ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
กรรมการและเลขานุการ
๖) นางสาวคณารัตน พูลเขียว
ผูชวยเลขานุการ
๗) นางสาวเกศกนก ไทยแท
ผูชวยเลขานุการ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๐ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและผูบริหาร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว
๓. สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการฯ ไดประชุม แลว ๔ ครั้ง เพื่อดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน หลักเกณฑและวิธกี ารรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และ
ผูบริหาร ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ดังนัน้ เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารเปนไป
ตามเจตนารมณ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการฯ จึงขอนําเสนอราง
หลักเกณฑ วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และผูบ ริหาร ตามรางเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน และหลักเกณฑวธิ ีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย และ
ผูบริหาร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธกี ารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
และหลักเกณฑวิธกี ารรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณาใหทนุ สนับสนุนการศึกษาแกบคุ ลากรสําหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในตางประเทศเปนกรณีพิเศษ
ความเปนมา
ดวย นายกมลวัฒน ภูวชิ ิต ตําแหนง อาจารย ระดับ ๗ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ผูรับอนุญาตใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขา ภาษาศาสตรประยุกต ณ มหาวิทยาลัย
เซาทแธมตัน(University of Southampton) เมืองเซาท แธมตัน ประเทศสหราชอาณาจักร และไดขอรับทุน
สนับสนุนการศึกษาตอดังกลาวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ
คณะกรรมการกองทุนขาราชการและบุคลากร พิจารณาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นสมควรใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตอดังกลาว เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผู
มีความรูความสามารถในภาษาอังกฤษ ระดับดีเยี่ยม สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ถึง ๖๒๐
คะแนน ประกอบกับเปนสาขาทีม่ หาวิทยาลัยขาดแคลนเปนอยางมาก จึงมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากคาใชจายตลอดหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยเซาท แธมตัน แจงไวที่ปละ
๒๖,๔๓๘.๔๕ ปอนด คิดเปนเงินไทยโดยประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพฯ ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนเงิน ๑,๒๘๒,๗๙๘.๔๕ บาท ตอป ซึ่งคาใชจายในการศึกษาตอดังกลาวเกินวงเงิน
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๑ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยกองทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่คณะกรรมการกองทุนขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จะพิจารณาอนุมัติได
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยกองทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นพิจารณา
อนุมัติทนุ สนับสนุนการศึกษาให นายกมลวัฒน ภูวชิ ิต เพื่อเปนทุน
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขา ภาษาศาสตรประยุกต ณ มหาวิทยาลัยเซาทแธมตัน (University of
Southampton) เมืองเซาทแธมตัน ประเทศสหราชอาณาจักร ตลอดหลักสูตร
มติที่ประชุม อนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนายกมลวัฒน ภูวิชติ สําหรับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ในตางประเทศเปนกรณีพิเศษ ในวงเงิน ๒๖,๔๓๘.๕๕ ปอนดตอ ปการศึกษา ระยะเวลาไม
เกิน ๓ ป สําหรับเรื่องคาใชจา ยใหกําหนดเงินคาใชจายเชนเดียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล โดยทําขอตกลงฝากอยูใน
ความดูแลของ ก.พ.
๕.๕ การพิจารณาแผนพัฒนาสถาบันสูกากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ไปแลวนั้น ซึง่ มีตัวชี้วัดที่ ๕ เรื่อง ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล กําหนดใหมหาวิทยาลัยจะตอง
ดําเนินการพัฒนามหาวทิ ยาลัยใหเปนที่ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปน
สถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําของโลกในสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางที่เปนทีย่ อมรับ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอแผนพัฒนาสถาบันสู
สากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันสูส ากล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันสูสากล ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๓
ตามที่เสนอ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
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-๑๒-

ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีตัวชีว้ ดั ที่ ๓
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํ หนักในการบรรลุเปาหมายทีส่ ะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทัง้
วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ที่สะทอนเอกลักษณ ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแลว จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. การใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสงั คม
๓. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อนึ่งตามเกณฑการประเมิน มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้ง ๔
แผน และนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ บัดนี้หนวยงานที่รับผิดชอบทั้ง ๔ ประเด็น ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการดังกลาวแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัตริ าชการ ดังนี้
๑. (ราง) แผนการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. (ราง) แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
๓. (ราง) แผนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. (ราง) แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนทัง้ ๔ แผนตามที่เสนอ
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 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑๓๐,๓๓๑,๔๕๘.๕๖ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๓ยร
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารที่เสียหายจากพายุฤดูรอน มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร แมสอด จัดหาวัสดุ
ประกอบอาคารเรียนรวมและอํานวยการ โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารหอประชุมเอนกประสงค และ
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิม่ เติมครั้งที่ ๕) ตอสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) จํานวน ๒,๖๘๗,๖๐๐ บาท ดังนี้
เหตุผลความจําเปน
ลําดับ
โครงการ
จํานวนเงิน(บาท)
๑ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
๘๐๐,๑๐๐
ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ที่เสียหายจากพายุฤดูรอน
พายุฤดูรอน สงผลตอการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๕๓
แมสอด
จําเปนตองไดรับการปรับปรุง
ซอมแซมใหพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอน
๒ โครงการจัดหาวัสดุประกอบอาคาร
๕๕๒,๕๐๐
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนแก
เรียนรวมและอํานวยการ
นักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
๓ โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคาร
๘๕๐,๐๐๐
มีการปรับเปลีย่ นเพิ่มเติมในการ
หอประชุมเอนกประสงค
กอสรางอาคารหอประชุม
เอนกประสงค เพื่อประโยชนของทาง
มหาวิทยาลัยฯ สามารถใชส อย
ทรัพยากรใหเกิดความคุมคา
๔ โครงการสงเสริมดําเนินงานการจัด
๔๘๕,๐๐๐
เพื่อใชในการบริหารและจัด
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน
รวมเปนเงิน
๒,๖๘๗,๖๐๐
๒. ฐานะการคลัง
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๔๒.๑) 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

๓. การประมาณการรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
คาดวามหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสิน้ ๑๐๕,๐๔๗,๓๕๐ บาท จําแนกไดดังนี้
จํานวน ๔๑,๖๔๘,๕๕๐ บาท
๓.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๕๑,๐๐๐,๑๐๐ บาท
๓.๒) เงิน กศ.บป.
๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๒,๓๙๘,๗๐๐ บาท
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๔
จํานวน ๑๓๐,๓๓๑,๔๕๘.๕๖ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
(คิดเปนรอยละ ๗๘.๕๗ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๘๒,๑๑๒,๑๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๕ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓)
จํานวน ๒,๖๘๗,๖๐๐ บาท
๔.๒.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๒,๒๐๒,๖๐๐ บาท
๔.๒.๓) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป จํานวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน
๑๓๒,๒๓๘,๙๕๘.๕๖ บาท
๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง(๔.๑.๑+ ขอ ๔.๒.๑) จํานวน ๕๐,๔๒๑,๙๑๘.๕๖
บาท
๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒ +ขอ ๔.๒.๒ )
จํานวน ๘๒,๕๙๗,๑๔๐ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
จํานวน ๑๗,๐๗๗,๗๘๓ บาท
จํานวน ๑,๔๒๓,๙๖๖ บาท
๔.๔.๑) เงนิ บ.กศ.
๔.๔.๒) เงิน กศ.บป. จํานวน ๑๔,๐๓๗,๓๗๕ บาท
๔.๔.๓) เงินบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๖๑๖,๔๔๒ บาท
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๕๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)
จํานวน ๔๕,๑๘๐,๓๑๑.๓๒ บาท
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) รายละเอยี ดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕)

ตามที่เสนอ
๕.๘ การพิจารณาการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปดสอนตามหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ ในปการศึกษา ๒๕๕๒ ขึน้ มีนกั ศึกษาที่เปดสอนจํานวน ๒ หมูเรียน คือ
หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๑ , ๕๒๔๘๔๐๒ ซึง่ มหาวิทยาลัยไดเปดสอนใน แผน ก แตมีนักศึกษาบางสวนมีความ
ตองการทีจ่ ะเรียนในแผน ข และไดทําบนั ทึกขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแผนการเรียนเปนที่เรียบรอยแลว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงเสนอการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักศึกษาหมูเรียนดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา โดยมีรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารดังนี้
หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๑
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
•

ชื่อ -สกุล
นายดําเนิน เงินทอง
นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ
นายพงษพีช ณ ลําพูน
นายกรีฑา แกวประดิษฐ
นางสาววัชรินทร ปติสิทธิ์
นางสาวประไพ ราชสุภา
นายเทวิน โพธิ์ศรี
นายชลศิริ จันทร
นายพิชิต ชัยแสงแกว
นางปรวรรณ ไตรวาท
นางสาวอัจฉรา พลคชา
นางสาวกรกนก หญาลาภ
นางสาววาสนา คําไทย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๖๑๔

นางวรรณิภา บุญชู

หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๒
ลําดับที่
๑
๒

ชื่อ -สกุล
นายสุนทร อุนใจ
นายสุธี ประคํา

ลําดับที่
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ -สกุล
นายสุวรรณโชค เหลาเขตวิทย
นางนัชชา สีสมุทร
นางสาวสุคนธ สมบัติมาก
นางวันเพ็ญ อินทรสูต
นางจริญญา หมวกแกว
นายญานกร ธรรมวิเศษ
นางภัทรวดี รุงศรี
นางมยุรา เพชรโพธิ์
นางนภสร สิทธิจันดา
นางวนิดา พันธดวง
นายฤทธี เหลาเขตกิจ

ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ การเปลี่ยนแผนการเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิน่ จํานวน ๒ หมูเรียน คือ
หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๑ , ๕๒๔๘๔๐๒
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
๕.๙ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงิน
โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
พ.ศ.๒๕๕๓
ความเปนมา
ดวยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเครือขายสถาบันอุดมศึกษารวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๗ผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
ในการดําเนินการโครงการนี้ ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนินการฝกอบรมผูบริหาร
สถานศึกษาและครูในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค และอุทัยธานี ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จําเปนตองจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การรับจายเงินโครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
เพื่อความสะดวกในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกลาว ใหเปนดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการรับจายเงินโครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง (ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการรับจายเงินโครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง (ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑. ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอาชีวอนามัย และหลักสูตรภาษาพมา
นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาสูตรดังกลาวแลว
๒. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการรวบรวมและจัดทําทําเนียบ
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย เพื่อประชุมและจัดทําแนวทางในการหารายไดเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น
คณะกรรมการมีความประสงคจะพบสภามหาวิทยาลัย โดยจะจัดใหมีการประชุมใชชื่อวา “พบสภา
มหาวิทยาลัย” จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดวันประชุม ทั้งขอใหกําหนดวันประชุมกอนสิ้นสุดการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ ๑
ประธานที่ประชุมรับทราบ โดยกําหนดใหมีการประชุมในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๘หากมีประเด็นคําถามใหสงประเด็นคําถามถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ลวงหนาได ๒ ประเด็น และซักถาม
ประเด็นคําถามในที่ประชุมไดอีก ๒ ประเด็น
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

-๑๙-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๓

