รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓
วันอาทิตย์ ท่ ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมสักทอง อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน้ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์ แก้ ว
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปี่ บัว
๕. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ฒ
ั นา สุกกระ
๗. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวฒ
ั น์
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๑๐. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๑๑. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๑๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรี ชา ปั ญญา
๑๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
๑๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๓. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๕. นายสุชาติ ตรี รัตน์วฒ
ั นา
๖. รองศาสตราจารย์โสรี ช์ โพธิ์แก้ ว
๗. รองศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๘. นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓-

-๒๙. นายสมจิตร ลิ ้มลือชา
๑๐. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา

ค. รายนามผู้ปฏิบัตหิ น้ าที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว
๒. นางสาวเกศกนก ไทยแท้

ประจาฝ่ ายเลขานุการ
ประจาฝ่ ายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ ว จึงกล่าวเปิ ด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ด้ วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต “โกสุมสดุดีแด่ท่าน
ผู้เกษียณ” ให้ กบั ข้ าราชการที่เกษียณอายุราชการ และข้ าราชการที่เข้ าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกาหนด ประจาปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ในปี ๒๕๕๓ มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจานวน ๖ ท่าน และข้ าราชการที่เข้ าร่วม
โครงการเกษี ยณอายุราชการก่อนกาหนด จานวน ๑ ท่าน รวม ๗ ท่าน ดังนี ้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา รักการ อธิการบดี
๒. รองศาตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓. รองศาสตราจารย์ชชั วาลย์ ธรรมสอน ผู้ชว่ ยอธิการบดี
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เอมอร เนียมน้ อย อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
๕. ผู้ชว่ ยศาตราจารย์ชนาฎ จันทะโก อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
๖. อาจารย์สวัสดิ์ จันทร
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วังศิริกลุ อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ผู้เข้ าร่วมโครงการเกษี ยณอายุราชการก่อนกาหนด
เพื่อเป็ นเกียรติแก่ผ้ เู กษี ยณอายุราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรี ยนเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานตามวัน เวลา ดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๗ / ๒๕๕๓
ตามที่ได้ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่
๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสักทอง ชัน้ ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

-๓มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นัน้ ฝ่ ายเลขานุการได้ จดั ทารายงานการประชุมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว รายงาน
การประชุม มีจานวน ๑๔ หน้ า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ ายระเบียบวาระนี ้
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๗ / ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๗/ ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
และมีมติตา่ งๆ ไปแล้ วนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนาเสนอผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังนี ้
เรื่องที่
๑.

๒

มติท่ ปี ระชุม
ให้ ความเห็นชอบคาสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยเรื่ อง แต่งตังกรรมการสภา
้
วิชาการ

การดาเนินงาน
งานเลขานุการ นาเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคาสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๐๐๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓ และแจ้ งให้
คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน
ทราบแล้ ว
อนุมตั ิการกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อน
งานนิตกิ ารและการเจ้ าหน้ าที่
และแต่งตังข้
้ าราชการพลเรื อนใน
ได้ จดั ทาคาสัง่ เลื่อนและแต่งตังบุ
้ คคล
สถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวพร้ อมจัดส่งหนังสือให้ ก.พ.อ.
รองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ได้ แก่
ให้ ความเห็นชอบเพื่อให้ ตาแหน่งและ
๑. นายชัชวาลย์ ธรรมสอน ตาแหน่ง จานวนตาแหน่งที่กาหนดเพิ่มขึ ้น
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ขัน้ ๒๗,๕๕๐ ได้ รับเงินประจาตาแหน่ง แล้ ว
บาท ตาแหน่งเลขที่ ๐๐๕๐ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
งานเลขานุการ

งานนิตกิ ารและ
การเจ้ าหน้ าที่

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

-๔-

เรื่องที่

๓

๔

มติท่ ปี ระชุม
๒. นางธารทิพย์ ธรรมสอน ตาแหน่ง
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ ขัน้ ๓๘,๖๒๐
บาท ตาแหน่งเลขที่ ๐๑๐๖ สาขาวิชาการ
จัดการ
อนุมตั ติ อ่ เวลาราชการให้ นายชัชวาลย์
ธรรมสอน ไปจนถึงวันสิ ้นปี งบประมาณที่
ผู้ขอมีอายุครบ ๖๕ ปี บริบรู ณ์ ทังนี
้ ้ ต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ดารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จากคณะกรรมการ ก.พ.อ.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
อนุมตั ใิ ห้ จา่ ยเงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย เป็ นค่าจ้ างรายเดือน ให้ แก่
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา รักการ เดือนละ
๕๕,๐๐๐ บาท (ห้ าหมื่นห้ าพันบาท) ตังแต่
้
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้ นไป จนกว่าจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่งอธิการบดี

การดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ งาน
นิตกิ ารและการเจ้ าหน้ าที่ติดตามผล
การอนุมตั จิ าก ก.พ.อ. ให้ ความ
เห็นชอบเพื่อให้ ตาแหน่งและจานวน
ตาแหน่งที่กาหนดเพิ่มขึ ้น เพื่อ
ดาเนินการจัดทาคาสัง่ ให้ ตอ่ เวลา
ราชการเพื่อจัดส่งให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องดาเนินการต่อไป
มอบงานนิตกิ ารและการ
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการจัดทาคาสัง่ เรื่ อง
การจ่ายค่าจ้ างบุคคลภายนอกดารง
ตาแหน่งอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ
และการ
เจ้ าหน้ าที่

งานนิตกิ ารและ
การเจ้ าหน้ าที่

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

-๕ความเป็ นมา
เนื่องจากในภาคเรี ยนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ มีผ้ สู าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทังนี
้ ้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ ผลเป็ นที่ถกู ต้ องแล้ ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทังสิ
้ ้น ๒๔ คน ประกอบด้ วย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จานวน ๒ คน
๒.๒ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
จานวน ๑ คน
๒.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๒๑ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั ิให้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทภาค ปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่ งตัง้ คณะกรรมการประจาสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ ประกาศ เรื่ อง จัดตังส่
้ วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ สานักประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเทียบเท่าคณะ
เพื่อให้ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความคล่องตัวในการดาเนินงานตามบทบาท
ภารกิจและอานาจหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี ้ สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้ ดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ คณะกรรมการประจาสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกระบวนการแห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยคณะกรรมการประจาส่วนราชการ หรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการประจาส่วนราชการ หรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้ วย
(๑) หัวหน้ าส่วนราชการ หรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ เป็ นประธาน
(๒) รองหัวหน้ าส่วนราชการ หรื อรองหัวหน้ าหน่วยงาน ที่หวั หน้ าส่วนราชการ หรื อ
หัวหน้ าหน่วยงานเลือก จานวนหนึง่ คน เป็ นรองประธาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

-๖(๓) รองหัวหน้ าส่วนราชการ หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
หรื อกลุม่ งานจานวนสองคน
(๔) ผู้แทนผู้ปฏิบตั งิ าน จานวนหนึง่ คน ซึง่ คณาจารย์ประจาส่วนราชการ หรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรื อข้ าราชการที่ปฏิบตั งิ าน ยกเว้ นผู้ที่ดารงตาแหน่ง
รองหัวหน้ าส่วนราชการหรื อรองหัวหน้ าหน่วยงาน เลือกกันเอง
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ แต่งตังจากบุ
้
คคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของคณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) รวมกัน
ให้ หวั หน้ าสานักงานเลขานุการของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ทังนี
้ ้ ความตามข้ อ ๙. แห่งข้ อบังคับฯ กาหนดให้ หวั หน้ าส่วนราชการหรื อหัวหน้ าหน่วยงาน
เป็ นผู้ดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ กรรมการในข้ อ ๕ (๒) (๓) และ (๔) แล้ วให้ หวั หน้ าส่วนราชการหรื อหัวหน้ า
หน่วยงาน ร่วมกับผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการตามข้ อ ๕ (๒) (๓) และ (๔) ดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
คุณสมบัตติ ามข้ อ ๗ และรายงานผลการดาเนินการต่อมหาวิทยาลัยเพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตัง้
มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอร่างคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการประจาสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ ายระเบียบ
วาระนี ้
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าสานักประกันคุณภาพการศึกษา
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบคาสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง แต่งตัง้
คณะกรรมการประจาสานักประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๓ การพิจารณารายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ความเป็ นมา
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยฯ ได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และนาเสนอสภาไปแล้ วนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอรายงานผลการ
ปฏิบตั ริ าชการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม) เพื่อมหาวิทยาลัยฯ
ใช้ ประกอบการตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณารายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

-๗มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๔ การพิจารณาต่ อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณ
อายุราชการ
ความเป็ นมา
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ ๙๘๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
ได้ แต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อพิจารณาต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษี ยณอายุราชการ
บัดนี ้ คณะกรรมการฯ ได้ ดาเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการ ของ นางธารทิพย์ ธรรมสอน ข้ าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่จะเกษี ยณอายุราชการ
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ตามความต้ องการของมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓
ณ ห้ องประชุมสักทอง อาคารสานักงานอธิการบดี เห็นว่า นางธารทิพย์ ธรรมสอน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ต่อเวลาราชการของข้ าราชการพล
เรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงสมควรให้ ตอ่ เวลาราชการต่อไปจนถึงวันสิ ้นปี งบประมาณ
ที่ผ้ ูนัน้ มีอายุครบ ๖๕ ปี บริ บูรณ์ ทัง้ นี ้ ต้ องได้ รับการอนุมัติตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จากคณะกรรมการ
ก.พ.อ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ (ดังรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแนบท้ ายนี ้)
ประเด็นพิจารณา
อนุมตั ิตอ่ เวลาราชการให้ นางธารทิพย์ ธรรมสอน ต่อไปจนถึงวัน
สิ ้นปี งบประมาณที่ผ้ นู นมี
ั ้ อายุครบ ๖๕ ปี บริ บรู ณ์ ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามข้ อ ๙ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิตามเสนอ
๕.๕ การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอานาจของสภามหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา
ความเป็ นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้ ประกาศกาหนดอานาจหน้ าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อเป็ นการกระจายอานาจของสภา
มหาวิทยาลัย ไปยังผู้บริหารทุกระดับ นัน้ เพื่อเป็ นการทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอานาจดังกล่าว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของการ
้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

-๘กระจายอานาจ เพื่อให้ การบริหารของมหาวิทยาลัยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย และ
เพื่อผลการปฏิบตั งิ านที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของการ
้

กระจายอานาจ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว เพื่อให้ การดาเนินงานไม่เกิดการซ ้าซ้ อน จึงมีมติ
ให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดาเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของการกระจายอานาจ โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. การดาเนินงานขอตาแหน่งทางวิชาการสาหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นัน้
ได้ ขอให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง จัดทาขันตอนการด
้
าเนินงานการขอตาแหน่งทางวิชาการสาหรับคณาจารย์ โดยให้ รายงาน
ให้ สภาทราบว่าอาจารย์แต่ละท่านที่กาลังอยูร่ ะหว่างดาเนินการนัน้ กาลังดาเนินการอยูใ่ นขันตอนใด
้
เพื่อสภา
มหาวิทยาลัยจะได้ ชว่ ยติดตามเพื่อให้ เกิดความรวดเร็วในขันตอนการด
้
าเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปิ ดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.
(นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

-๙-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

