รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจ นันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๖. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๗. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๘. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๙. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๐. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๑. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๒. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๓. ผูช วยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๔. ผูช วยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
๑๕. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๖. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๗. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๘. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๙. ผูช วยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๓. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๔. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๕. รองศาสตราจารยอารักษ ชัยมงคล
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นายภูชิชย อยูอภิบาลรักษ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประธานที่ประชุมตรวจสอบวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑. ตามที่ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจัดใหมีการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น ในการประชุมดังกลาว ฯพณฯ
ทานวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา ไดมีการมอบนโยบายเปนแผนยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๕ ภายใตกรอบเวลา ๒ ป กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา ๕ ศักยภาพของ
พื้นที่ใน ๕ กลุมอาชีพใหมใหสามามารถแขงขันไดใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระที่ ๑.๑
๒. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนคะแนนของตัวบงชี้ที่ ๑๕ สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.
๒๕๕๔ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้
๑. คณะครุศาสตร
ผลที่ไดจากการประเมินไดคะแนน ๔.๗๕
๒. คณะวิทยาการจัดการ
ผลที่ไดจาการประเมิน ไดคะแนน ๔.๖๘
๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลที่ไดจาการประเมิน ไดคะแนน ๔.๗๑
๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลที่ไดจาการประเมิน ไดคะแนน ๔.๔๒
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลที่ไดจาการประเมิน ไดคะแนน ๔.๕๖
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ผลที่ไดจาการประเมิน ไดคะแนน ๔.๓๗
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผลที่ไดจาการประเมิน ไดคะแนน ๔.๖๘
๓. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดวยตนเอง (Self- Assessment Report) ไปยังสํานักงาน
ก.พ.ร. แลวนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาใหมหาวิทยาลัยทราบ โดยมีผลคะแนนรวม เทากับ ๔.๓๖๓๘ พรอมทั้ง
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและแจงยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ หากพนกําหนดวัน
ดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. จะถือวามหาวิทยาลัยยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามที่ไดแจงไว
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดขอทักทวงคะแนนผลการประเมินฯ ๒ ประเด็น ไดแก ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑
รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/ หรือ
นักวิจัยประจํา และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม
มีจํานวน ๑๔ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. รายงานการประชุม หนาที่ ๘ ขอ ๓.๑ แกไขจาก “หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต” เปน “หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต”
๒. รายงานการประชุมหนาที่ ๙ ในตารางลําดับที่ ๑ แกไขในชองอาชีพ/
สถานภาพทางสังคม ในลําดับที่ ๑ จาก “สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก” เปน “คณะกรรมการ ปปช. จังหวัดตาก”
และในลําดับที่ ๕ จาก “รองประธานสภาอุตสาหกรรม” เปน “รองประธานหอการคา จังหวัดตาก” และใหตัด
รายชื่อในลําดับที่ ๔ ออก
๓. รายงานการประชุมหนาที่ ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ แกไขจาก “การ
พิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบเงินนอกงบประมาณ” เปน “การพิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทําเงิน
นอกงบประมาณ” ยอหนาที่ ๒ แกไขจาก “เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินเงินนอกงบประมาณ”
เปน “เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ” และ ประเด็นพิจารณา แกไขจาก
“ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทํางบเงินนอกงบประมาณ” เปน “ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการ
จัดทําเงินนอกงบประมาณ”
๔. รายงานการประชุมหนาที่ ๑๔ ยอหนาที่ ๑ แกไขจาก “คณะกรรมการฯ
จึงขอนําเสนอสภาผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ” เปน “คณะกรรมการฯ จึงขอนําเสนอผลการ
ดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ”
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ มีการพิจารณาสรุปผลการทบทวนปจจัยสภาพแวดลอมและองคประกอบหลักของแผนกลยุทธเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีมติใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามมติที่ประชุม
ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔
ความเปนมา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๕ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํานวน ๑๘ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๗ คน

เรื่องที่
๒.

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบตาม (ราง) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
โดยใหตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการในลําดับ
ที่ ๑ และที่ ๔ วาคุณสมบัติขัดตอการดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือไม หากวาขัดให
พิจารณารายชื่อดังกลาวและนําเสนอใหสภาทราบ
ตอไป

๓.

ใหความเห็นชอบใหเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

๔.

ใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ โดยใหเปลี่ยนแปลงในลําดับ
ที่ ๕ เปน ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน สํานักสงเสริม
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป วิชาการและงาน
ทะเบียน

การดําเนินงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได
ดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว
โดยขออนุญาตนํารายชื่อลําดับที่
๔ ออก และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ ๐๑๓/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๕๔ และแจงใหคณะกรรมการ
ทุกทานทราบแลว
มอบสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดําเนินการตาม
ขั้นตอน และแจงคณะครุศาสตร
ทราบแลว
มอบงานการเจาหนาที่
และนิติการดําเนินการ ตอไป

ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการ

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

๕.

รองคณบดีฝายวิชาการคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แทน
ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
งานการเจาหนาที่และนิติการ งานการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การ
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทํา
เจาหนาที่และ
กําหนดสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนใน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามคําแนะนํา นิติการ
สถาบันอุดมศึกษา และใหแกไขตามขอเสนอแนะ ของสภาตอไป
โดยแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการดังนี้
๑. นายประเสริฐ ตันสกุล
๒. รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
๓. รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
๔. รองศาสตราจารยดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ

เรื่องที่
๖.

มติที่ประชุม
อนุมัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) รวม ๒๓ โครงการ จํานวน
๗,๔๖๐,๖๖๔ บาท

๗.

ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทํา
เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕

๘.

ใหความเห็นชอบ สรุปผลการทบทวนปจจัย
สภาพแวดลอมและองคประกอบหลัก ของแผน
กลยุทธเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข ตามขอเสนอแนะ
และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในวาระ
สืบเนื่องครั้งตอไป

การดําเนินงาน
กองนโยบายและแผนไดแจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
ดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติแหง
ระเบียบวาดวยการพัสดุตาม
โครงการที่ไดเสนอแลว
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุม
หัวหนาหนวยงานระดับคณะ เพื่อ
ชี้แจงนโยบายและเตรียมการจัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณ แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ แลว
กองนโยบายและแผนดําเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินการทางวินัย
ความเปนมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงหนังสือ เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย ในกรณีตอบขอหารือทางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเกี่ยวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทราบเกี่ยวกับความ
มุงหมายของการบังคับใชมาตราดังกลาว นั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและจรรยาบรรณ
ในคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เห็นวา เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยหรือการ
สั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและเปดโอกาสใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาไดตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหขาราชการออกจากราชการของผูบังคับบัญชาได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อคุมครองสิทธิของขาราชการตามเจตนารมณของกฎหมายตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาขางตน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ทําหนาที่แทน
ก.พ.อ. ในการประชุม จึงขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา ๖๐ มายังสถาบันอุดมศึกษาทุก
แหงวา การรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตรวจสอบการดําเนินการของผูบังคับบัญชาดังกลาวนั้นเปนขั้นตอน
หลังจากที่ผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด และแจงคําสั่งใหผูถูกสอบสวนหรือผูรับคําสั่งทราบแลว เชน
สั่งยุติเรื่อง สั่งลงโทษวินัยไมรายแรง สั่งลงโทษวินัยรายแรง หรือสั่งใหออกจากราชการ เปนตน โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวม ๘ คน ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๔ คน
๑.๒ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน ๑ คน
๑.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน ๓ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวม ๒๕ คน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน ๒ คน
๒.๒ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๒ คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒.๓ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน
๒.๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวม ๕ คน ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

๒ คน
๑๙ คน
จํานวน ๒ คน
จํานวน ๒ คน
จํานวน ๑ คน

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม

อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

๕.๒ การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
ดวย คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และ
เห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังขอมูลประกอบการพิจารณา
แนบทายวาระนี้
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ในตําแหนงเลขที่ และสังกัดเดิม
มติที่ประชุม อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ใหนางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข สาขาการศึกษา ตําแหนงเลขที่
๐๐๓๖ ขั้น ๔๙,๓๕๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
๕.๓ การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ความเปนมา
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๗๖๘/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ บัดนี้ คณะกรรการฯ ไดดําเนินการพิจารณาตอเวลาราชการของ นายระมัด โชชัย ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามความตองการของมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมในวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๔ ณ หองประชุมสักทอง เห็นวา นายระมัด โชชัย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเห็นสมควรใหตอเวลาราชการตอไปจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ
(ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแนบทายระเบียบวาระนี้)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติตอเวลาราชการ ให นายระมัด โชชัย จนถึงวันสิ้นปงบประมาณ
ที่มีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ โดยตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอน หรืองานวิจัยเทานั้น ไมสามารถดํารงตําแหนง
ทางการบริหารได ในกรณีที่ภาระงานใดอาจถือวาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือวิจัย หรือไมนั้นใหขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. ตามที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในกรณีของ
นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ตามความตองการของคณะครุศาสตร นั้น
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ไดมีมติอนุมัติใหนางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงทําใหนางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
มีคุณสมบัติครบตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอนําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ประกอบดวย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผูชว ยศาสตราจารยรัตนา รักการ
รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
ผูชว ยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย ดร.ระมัด โชชัย
ผูชว ยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
นางภัสสศา ศรีลานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒. ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดทําหนาที่
ประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมวด ๔
มาตรา ๕๐ นั้น เนื่องจาการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ผานมาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย เปนไปตามปงบประมาณ แตเนื่องจาก ผลการการประเมินไมครอบคลุมถึงปการศึกษา
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
เรียบรอย คณะกรรรมการจึงอนุญาตขอขยายเวลาการดําเนินงานในปนี้ใหถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตอสภา
มหาวิทยาลัย
๓. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันเสารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นายภูชิชย อยูอภิบาลรักษ)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

