รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๖. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๙. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๐. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๑. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๒. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๓. ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๔. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๕. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๖. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๗. ผูชว ยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๓. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๓-

-๒๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิ์แกว
๔. ผูชว ยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหมีการประชุมโครงการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และศึกษาพืน้ ที่ ศักยภาพความพรอม และทรัพยากร
ตามโครงการดังกลาว เมื่อวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดตาก นัน้
สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายให อาจารยประเสริฐ ตันสกุล และนายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึง่ คณะกรรมการทัง้ หมดไดเขาศึกษา
ดูงานพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัย
ไดจัดทําเอกสารแสดงความคิดเห็นในการนํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดไปหลอมรวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพื่อจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เสนอ
ใหกับคณะกรรมการศึกษาพื้นที่ดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ซึ่งกรรมการทีป่ ระชุม
สวนใหญไมเห็นดวยกับการหลอมหลวมทัง้ ๒ สถาบันการศึกษาเพื่อใหเปนไปตามโครงการดังกลาว
๒. ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุคลากรสําหรับการศึกษาการศึกษา ระดับปริญญา
เอกในตางประเทศ เปนกรณีพิเศษ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดมีมติอนุมัตทิ ุนสนับสนุนการศึกษากับอาจารยกมลวัฒน ภูวิชิต
สําหรับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ในตางประเทศ กรณีพิเศษ ในวงเงิน ๒๖,๔๓๘.๕๕ ปอนดตอป
การศึกษา ระยะเวลาไมเกิน ๓ ป และทําขอตกลงฝากอยูในความดูแลของสํานักงาน ก.พ. นัน้ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยทราบวาทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีทนุ สนับสนุนใหกับอาจารย มหาวิทยาลัย
จึงสงประวัติ และผลงานของอาจารยกมลวัฒน ภูวชิ ิต เพื่อให สกอ.พิจารณา หากไดทุนสนับสนุนการศึกษา
ดังกลาว ผูรับทุนก็จะใชทุนของ สกอ. แทน ของมหาวิทยาลัย

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๓ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่
๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมบุณฑริก ชั้น ๓ อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ
พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม มีจํานวน ๑๘ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑) รายงานการประชุมหนา ๔ แกไขจาก “เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.” เปน
“เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.”
๒) รายงานการประชุมหนา ๖ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๕ ใหเพิ่มขอความจาก “อนุมัติใหคางานกองนโยบายและแผน” เปน “อนุมตั ิใหคางานผูอํานวยการ
กองนโยบายและแผน”
๓) รายงานการประชุมหนา ๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ความเปนมาบรรทัดที่ ๒ แกไข
จาก “ในความรวมมืออยางมียิ่ง” เปน “ในความรวมมืออยางดียิ่ง”
๔) รายงานการประชุมหนาที่ ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ แกไขจาก “การพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ” เปน
“การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ” และใหแกไขเชนเดียวกันในความเปนมา บรรทัดที่ ๖ และ ๗
๕) รายงานการประชุมหนา ๑๑ แนวปฏิบัติขอ ๒ บรรทัดที่ ๒ แกไขจาก
“คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ” เปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ”
๖) รายงานการประชุมหนา ๑๒ ความเปนมา บรรทัดที่ ๑๐ แกไขจาก “ธนาคาร
กรุงเทพฯ” เปน “ธนาคารกรุงเทพ”
๗) รายงานการประชุมหนา ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ แกไขจาก “การพิจารณา
แผนพัฒนาสูก ากล “ เปน “การพิจารณาแผนพัฒนาสูส ากล”
๘) รายงานการประชุมหนา ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การพิจารณาเงินนอก
งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ แกไขจาก “(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)” เปน “(เพิ่มเติมครั้งที่ ๕)” และ
บรรทัดที่ ๙ แกไขจาก “หอประชุมเอนกประสงค” เปน “หอประชุมอเนกประสงค”
๙) รายงานการประชุมหนา ๑๖ แกไขจาก “ขอ ๔.๒.๓)” เปน “ขอ ๔.๒.๒) และ
ขอ ๔.๓) แกไขจาก “ จํานวน ๑๓๒,๒๓๘,๙๕๘.๕๖ บาท เปน “จํานวน ๑๓๓,๐๑๙,๐๕๘.๕๖ บาท”

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๔๑๐) รายงานการประชุมหนา ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ความเปนมาบรรทัดที่ ๑
แกไขจาก “หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น” เปน “หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิน่ ”
๑๑) รายงานการประชุมหนา ๑๘ ความเปนมาบรรทัดที่ ๘ แกไขจาก “ใหเปนดวย
ความเรียบรอย” เปน “ใหเปนไปดวยความเรียบรอย”
๑๒) รายงานการประชุมหนา ๑๙ ระเบียบวาระที่ ๖ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๓ แกไขจาก
“มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสูตรดังกลาว” เปน “มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 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

๒

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ

การดําเนินงาน
งานการเจาหนาที่และนิติการได
จัดทําคําสัง่ แตงตั้ง การแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณ
อายุราชการ ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย
ที่ ๗๐๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๓
ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธกี าร
แจงใหคณะกรรมการติดตาม ฯ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ ทราบ และดําเนินงานตามหลักเกณฑ
หลักเกณฑวธิ รี ับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ที่กําหนด
ปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
•

ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่
และนิติการ

คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
งานของ
มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๕เรื่องที่
๓.

๔

๕

๖

มติที่ประชุม
อนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับ
นายกมลวัฒน ภูวิชิต สําหรับการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ในตางประเทศเปนกรณี
พิเศษ ในวงเงิน ๒๖,๔๓๘.๕๕ ปอนดตอป
การศึกษา ระยะเวลาไมเกิน ๓ ป สําหรับเรื่อง
คาใชจายใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับ
นักเรียนทุนรัฐบาล โดยทําขอตกลงฝากอยูใน
ความดูแลของสํานักงาน ก.พ.
ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบัน
สูสากล ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓

ใหความเห็นชอบ แผนการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม, แผนการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม, แผนการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และแผนการ
สงเสริมและสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๕) เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารที่เสียหายจากพายุฤดูรอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
จํานวน ๘๐๐,๑๐๐ บาท โครงการจัดหา
วัสดุประกอบอาคารเรียนรวม และ
อํานวยการ จํานวน ๕๕๒,๕๐๐ บาท
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคาร
•

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
มอบงานการเจาหนาที่และ
งานการเจาหนาที่
นิติการดําเนินงานในสวนของการทํา และนิติการ
ขอตกลงฝากอยูในความดูแลของ
สํานักงาน ก.พ. แจงอาจารย
กมลวัฒน ภูวชิ ิต และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทราบ
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
ผูกํากับดูแลและผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แลว
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบจัดประชุม
หนวยงานเพื่อสรางความเขาใจ
เกณฑแหงความสําเร็จ รวมทั้งจัดทํา
แผนปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แลว
แจงใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
ดําเนินโครงการตามคําขอตัง้
งบประมาณแลว

รองฯฝายวางแผน
และพัฒนา

- รองฯวิทยบริการ
- รองฯวิชาการ
- รองฯจัด
การศึกษา
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
กองนโยบาย
และแผน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๖เรื่องที่

๗

๘

มติที่ประชุม
หอประชุมเอนกประสงค จํานวน ๘๕๐,๐๐๐
บาท และโครงการสงเสริมดําเนินงานการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน
๔๘๕,๐๐๐ บาท รวมทัง้ สิน้ ๒,๖๘๗,๖๐๐
บาท
ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแผนการเรียน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ปกครองทองถิน่ จํานวน ๒ หมูเรียน ไดแก
หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๑ ,หมูเรียน ๕๒๔๘๔๐๒
ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงิน
โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา
และครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข็ม
แข็ง (ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)
พ.ศ. ๒๕๕๓

การดําเนินงาน

มอบงานประสานการจัดการ
บัณฑิตศึกษาดําเนินการแจง
นักศึกษาทั้ง ๒ หมูเรียน ทราบ

ผูรับผิดชอบ

งานประสานงาน
การจัด
บัณฑิตศึกษา

งานเลขานุการ นําเสนอระเบียบ งานเลขานุการ
ใหนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
และแจงผูรับผิดชอบโครงการ และ
ฝายการเงินใหทราบและดําเนินการ
ตามระเบียบดังกลาว

๔.๒ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการและการใหความเห็นชอบเพื่อให

ตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่กาํ หนดเพิ่มขึ้นไดรบั เงินประจําตําแหนง
ความเปนมา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๓ อนุมตั ิการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย ไดแก นายชัชวาลย ธรรมสอน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘
ขั้น ๒๗,๕๕๐ บาท ตําแหนงเลขที่ ๐๐๕๐ สาขาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม เพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ทัง้ นี้ ตั้งแตวนั ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และ นายไพชยนต
สิริเสถียรวัฒนา ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ ขั้น ๑๕,๘๔๐ บาท ตําแหนงเลขที่ ๐๐๒๒ สาขาคณิตศาสตร
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้
งานการเจาหนาที่และนิติการ ไดดําเนินการแตงตั้งใหบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการและการใหความ
เห็นชอบเพื่อใหตําแหนงและจํานวนตําแหนงทีก่ ําหนดเพิ่มขึ้นไดรับเงินประจําตําแหนง ดังกลาว ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตรวจสอบผลการ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๗-

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. ไดพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทท่ี ําหนาทีป่ ระเมินผลงานทาง
วิชาการฯ เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชีย่ วชาญไมตรงกับผลงานที่ใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารย จึงมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการฯ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาเดียวกับผลงานที่ใชในการเสนอขอตําแหนงรองศาสตราจารย
ของผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน และทําการประเมินผลงานของผูเสนอขอใหมอีกครั้ง รายละเอียด
ตามหนังสือทีแ่ นบในระเบียบวาระนี้
๔.๓ การประชุมวิชาการของที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ดวยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ทกสท) รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาทของกรรมการมหาวิทยาลัยใน
การปฏิรูปการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หองคอนเวนชัน่ ฮอลล ศูนยประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ โดยขอเรียนเชิญอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมการประชุม
ดังกลาว ในสวนของมหาวิทยาลัยฯ ทานอาจารยวีระศักดิ์ ปบวั กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เขารวมการประชุม
สําหรับสาระและเนื้อหาของการประชุมดังกลาว งานเลขานุการ ไดสําเนาแจงคณะกรรมการทุกทานในการ
ประชุม และเนื้อหาโดยสรุปที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาทีข่ องกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหไปสูเปาหมายอยาง
มีคุณคามีดังนี้
๑. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดมีการประเมินตนเอง เกี่ยวกับบทบาทหนาทีท่ ี่ผานมา
๒. ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยทุกป
๓. กําหนดปฏิทนิ การประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดทั้งป
๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการกลั่นกรอง ระเบียบวาระ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับเรื่อง
ที่จะพิจารณากอนการประชุมสภา หากกรรมการสภามีขอสงสัยสามารถชี้แจงเหตุผลได
๕. ควรมีการปรับปรุง แกไข ระเบียบขอบังคับใหเปนปจจุบัน โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและแกไข
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๘๖. การนําเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาควรตองศึกษาระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหดี
เพื่อชี้แจงใหกรรมการสภาไดมีความเขาใจและจะไดไมใชเวลาในการพิจารณามาก
๗. สภามหาวิทยาลัยควรตองมีการประเมินผลตามมติที่ประชุมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
๘. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานควรเสนอความ
คิดเห็นของตัวทานเอง และรับฟงความคิดเห็นของกรรมการทานอื่น ๆ ดวย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒
(๔) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสาํ เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา
ซึ่งผลเปนที่ถกู ตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ดังกลาว ดังนี้
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทัง้ สิน้ ๗ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๖ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิน้ ๑๘๕ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๗๕ คน
๒.๒ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน ๔๗ คน
๒.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน ๖๓ คน
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รวมทั้งสิน้ ๒ คน
๔. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๓ คน
๔.๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน ๒ คน
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๙๔.๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๕๒
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาํ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๒/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกลาวได
ปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตัง้
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี โดยใหเพิ่มเติมหนาที่ และวาระการดํารงตําแหนงในคําสั่งแตงตั้ง
ดวย
๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบแนวคิดการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(สสม.)
ความเปนมา
ตามที่ ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย มีดําริจากการปรึกษาหารือของ
กลุมบุคคลจํานวนหนึ่ง อันประกอบดวย นายกและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการและอดีต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากหลายมหาวิทยาลัย ซึง่ บุคคลเหลานีน้ อกจากจะเปนผูมีบทบาทในสภา
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๑๐มหาวิทยาลัยตางๆ แลว ยังเปนผูทมี่ ีความสนใจและหวงใยในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย” (สสม.)
ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนินการจัดตั้ง (สสม.) ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึน้ คณะกรรมการฯ
จึงดําริใหมกี ารจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ โดยมีวัตถุประสงคสวนหนึง่ เพื่อ
ประชามติในการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (สสม.) และในการนี้ คณะกรรมการฯ
จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (สสม.) และ
ขอรับการสนับสนุนในการจัดตั้งองคกรอันจะเปนประโยชนสาํ หรับอุดมศึกษาไทยอยางยั่งยืนตอไปในภายภาค
หนา หากเปนการชอบดวยดําริ คณะกรรมการฯ จึงใครขอใหเกียรติใหความเห็นชอบตอแนวคิดการจัดตั้ง
สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย(สสม.) ตามรางแนวคิดในการจัดตั้ง “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย” ตามรางที่แนบมานี้ รวมทัง้ ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพือ่ ใหการจัดตั้งสมาคมฯ เปนไปตาม
ความเห็นของสวนรวมในวงกวาง พรอมลงนามใหความเห็นชอบและใหขอคิดเห็น /คําแนะนําเพิ่มเติม และ
สงกลับมายังที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบแบบแสดงขอคิดเห็นในการจัดตั้ง “สมาคมสภา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ” และขอคิดเห็น/คําแนะนําเพิ่มเติม
มติที่ประชุม ใหชลอการพิจารณาดําเนินการไวกอน
๕.๔ การพิจารณาใหท นุ สนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนกรณีพิเศษ
ความเปนมา
ดวยนายอดิเรก นวลศรี บุคคลภายนอก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินยิ มอันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดยื่นขอรับทุนสนับสนุนเพือ่ ศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศูนยการเรียน
ในไทย ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากร
พิจารณาแลวเห็นวา
- โปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึง่ เห็นวายังขาดบุคลากรสายสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ที่จะเปนศักยภาพของโปรแกรมวิชา
- พิจารณาจากประวัติการศึกษาของผูขอรับทุน เห็นวาเปนผูมีผลการเรียนดี มีประสบการณ
ในการทํางานดานตาง ๆ ประกอบกับไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดนแหงชาติประจําจังหวัดเชียงใหม และ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๑๑อื่น ๆ ตามขอมูลประวัติสวนตัวที่แนบมาพรอมนี้ จึงเห็นควรสนับสนุนทุนการศึกษาตอ ระดับปริญญาโท
สาขาการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศูนยการเรียนในไทย
ของมหาวิทยาลัย
ั นธรรมปกกิง่ ดังนี้
ภาษาและวฒ
(๑) คาใชจายในการศึกษาตามที่จายจริง สําหรับแตละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน
วงเงิน ๓๐๙,๙๐๐ บาท
(๒) คาใชจายสวนตัว เปนเงิน ๑๗๒,๘๐๐ บาท โดยใหเบิกจายเปนรายเดือน ๆ ละ ๗,๒๐๐
บาท
อนึ่ง การใหทนุ สนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเปนอาจารย ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากร พิจารณาแลว เห็นวา
ระเบียบที่ใชจะเปนแนวปฏิบัตอิ ยูยังไมครอบคลุม จึงใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
ประเด็นพิจารณา
ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษ

อนุมัติทนุ สนับสนุนการศึกษาให นายอดิเรก นวลศรี บุคลากร

มติที่ประชุม อนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาใหนายอดิเรก นวลศรี บุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษ ตามเสนอ
๕.๕ การพิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ความเปนมา
ดวยในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึง่ จะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จําเปนตองเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ หนวยงานระดับ
คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดดังกลาว
จะตองเปนไปตามกรอบนโยบายที่ผา นการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนัน้ เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ เปนไปไดดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทัง้ ให
ขอเสนอแนะเพื่อ นําไปสูการปฏิบัติและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ รางนโยบายดังกลาวไดผาน
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๑๒ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินเงินนอกงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบนโยบายจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
๕.๖ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖)
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 พ.ศ. ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๑๓๓,๐๑๙,๐๕๘.๕๖ บาท
จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๕๐,๔๒๑,๙๑๘.๕๖ บาท และงบประมาณรายจายเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๘๒,๕๙๗,๑๔๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๗๘.๐๔ ของ
ประมาณรายรับ)
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) ตอสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
(เพิ่มเติมครั้งที่๖) จํานวน ๖๓๖,๘๐๐ บาท ดังนี้
เหตุผลความจําเปน
ลําดับ
โครงการ
จํานวนเงิน(บาท)
๑ โครงการบริหารจัดการศึกษาระดับ
๖๓๖,๘๐๐
เพื่อใชในการบริหารและจัด
การศึกษาระดับบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา
รวมเปนเงิน
๖๓๖,๘๐๐
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
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๑๓๒.๑.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘ บาท
๓. การประมาณการรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
คาดวามหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสิน้ ๑๐๕,๘๔๓,๓๕๐ 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 ๑๓,๑๙๔,๗๐๐ บาท
-ประมาณการรายรับเดิม
จํานวน ๑๒,๓๙๘,๗๐๐ บาท
- รายรับเพิม่ (ระดับปริญญาโท) จํานวน
๗๙๖,๐๐๐ บาท
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๕
จํานวน ๑๓๓,๐๑๙,๐๕๘.๕๖ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๕๐,๔๒๑,๙๑๘.๕๖ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
(คิดเปนรอยละ ๗๘.๐๔ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๘๒,๕๙๗,๑๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๖ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
จํานวน ๖๓๖,๘๐๐ บาท
๔.๒.๑) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป จํานวน ๖๓๖,๘๐๐ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน
๑๓๓,๖๕๕,๘๕๘.๕๖ บาท
๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง(๔.๑.๑) จํานวน ๕๐,๔๒๑,๙๑๘.๕๖ บาท
๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒ +ขอ ๔.๒.๑ )
จํานวน ๘๓,๒๓๓,๙๔๐ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
จํานวน ๑๗,๐๗๗,๗๘๓ บาท
๔.๔.๑) เงนิ 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 ๔๕,๑๘๐,๓๑๑.๓๒ บาท
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
ประเด็นพิจารณา
พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๑๔มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖)

ตามที่เสนอ

๕.๗ การเปลี่ยนแปลงสาขาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย

ความเปนมา
ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพือ่ เลื่อนและแตงตั้ง นายชัชวาลย ธรรมสอน ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ ๘ ขั้น ๒๗,๕๕๐ บาท ตําแหนงเลขที่
๐๐๕๐ ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย สาขาออกแบบ – เขียนแบบสถาปตยกรรม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นัน้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตรวจสอบผลการดําเนินการพิจารณา
กําหนดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน เปนตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
ออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม ตามวิธีการกลัน่ กรองคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการแลว เห็นวา
กระบวนการพิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ของผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน ถูกตอง
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ.อ. กําหนด มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาทีป่ ระเมินผลงานทาง
วิชาการฯ จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒทิ ี่ ก.พ.อ. กําหนด แตคณะอนุกรรมการเกีย่ วกับตําแหนงทางวิชาการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่แทน ก.พ.อ. ไดพิจารณาเห็นวาคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒทิ ี่ทาํ หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชีย่ วชาญไมตรงกับผลงาน
ที่ใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จึงมีมติใหมหาวทิ ยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเดียวกับผลงานที่ใช
ในการเสนอขอตําแหนงรองศาสตราจารย ของผูชวยศาสตราจารยชัชวาลย ธรรมสอน และทําการประเมินผล
งานของผูเสนอขอใหมอีกครั้ง ในการนี้ ผูชว ยศาสตราจารยชัชวาล ธรรมสอน ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
รับทราบ และไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ขออนุมัตยิ กเลิกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยสาขาวิชา
ออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยเปน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
๓. ขอใหนาํ เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ประเด็นพิจารณา
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๑๕๑. พิจารณาอนุมตั ิยกเลิกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
สาขาวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
๒. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
เปนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑. อนุมัติยกเลิกการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
สาขาวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม
๒. อนุมัติเปลีย่ นแปลงการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยเปน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
๓. มอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทําหนังสือแจงใหคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทราบและดําเนินการตามระเบียบตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามที่ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในทีป่ ระชุมมีมติใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึง่ มี
วัตถุประสงคเพื่อหารายไดสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ในที่ประชุมเสนอแนะใหมีกจิ กรรมตาง ๆ เชน ทอรคโชว การแสดงดนตรี งานราตรี ทอดผาปาการศึกษา
แรลลี่ ฯลฯ ซึง่ ในที่ประชุมก็ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการหาขอมูล และคาใชจายตางของแตละ
กิจกรรม เพื่อนํามาพิจารณาในเดือนกันยายนตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
๑. นายกสภามหาวิทยาลัยพบคณาจารย
อางถึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ ใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ และในมาตรา ๒๔ นั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาทีข่ องสภา
คณาจารยเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับคณาจารยสวนใหญมีความประสงคจะขอพบ
นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเด็นคําถามที่สภา
คณาจารยเปนผูกําหนดประเด็น จึงกําหนดใหมกี ารประชุมและพบนายกสภาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๒. ทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

-๑๖ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยทุนพัฒนา
ขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อัตราการจายเงินทุนการศึกษาใหจายเปนคาใชจา ย
ในการศึกษาตามที่จา ยจริงสําหรับแตละภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร วงเงินที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ไมเกินวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ตางประเทศ ไมเกินวงเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ไมเกินวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตางประเทศ ไมเกินวงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
จากที่ประชุมสภาคณาจารยเห็นวาการสนับสนุนทุนดังกลาวไมเพียงพอตอคาใชจาย จึงขอใหทบทวน
การสนับสนุนเพิ่มเติมอีกครั้ง
๓. การเขาสูตาํ แหนงผูอํานวยการกอง/ เลขานุการคณะหรือหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการที่
มีฐานะเทียบเทาคณะของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีที่มีผูประสงคจะเขาสูตําแหนงดังกลาวควรใหมีการ
วิเคราะหความจําเปนการกําหนดระดับตําแหนงที่สูงขึน้ ในหนวยงาน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ.๐๕๐๙(๒)/๘๙๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การโอนยายไปรับราชการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ของนางสาวยุภาดี ปณะราช ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาแลว เห็นวาการโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนอํานาจของอธิการบดี ดังนัน้ เพื่อให
เกิดความรอบคอบ เปนธรรมกับผูขอโอน มหาวิทยาลัยจึงไดนําเรื่องนเี้ สนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
โดยรายละเอียดตามสําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและ
อนุญาตใหโอนยายได หากสามารถหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติที่เทาเทียมกันมาทดแทน
๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
•

(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
บันทึกและสรุปรายงานการประชุ
ม
กรกฎาคม ๒๕๕๓

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)

-๑๗-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓

