-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔
วันเสารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๓. พระครูอรรถกิจ นันทคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายวีระศักดิ์ ปบัว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๗. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๘. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๙. ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๐. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๑. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๒. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๓. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๔. ผูช วยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๔. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๕. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๖. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๙. นายสมจิตร ลิ้มลือชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายภูชิชย อยูอภิบาลรักษ
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

-๔-

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการ
ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ วัน
ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแมสอด จังหวัดตาก ผลการประเมินทาง
คณะกรรมการยังไมแจงอยางเปนทางการโดยไดแจงใหทราบดวยวาจาวาผลการประเมินมีคาระดับคะแนน
ใกลเคียงกับระดับคะแนนการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ เมื่อวันเสารที่
๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี
จํานวน ๘ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม แนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
จากผลการประเมินภายใน ในคราวประชุมครั้งที่แลว ใหทบทวนการประเมินในสวนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในตัวบงชี้ที่ ๒.๖ และตัวบงชี้ที่ ๒.๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรไดดําเนินการให
คณะกรรมการที่ตรวจประเมินไดทบทวน ผลการทบทวนซึ่งเดิมในตัวบงชี้ที่ ๒.๖ อยูในระดับพอใช และตัวบงชี้ที่
๒.๗ อยูในระดับพอใช หลังจากทบทวนผลการประเมินและตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง ผลการทบทวนทาง
คณะกรรมการไดแจงวามีผลการประเมินในตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ไดระดับคะแนน ๔ อยูในระดับดีและตัวบงชี้ที่ ๒.๗
ไดระดับคะแนน ๕ ซึ่งอยูในระดับดีมาก
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ เมื่อวันเสารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๔ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑.
อนุมัติตออายุราชการให นางพิสมัย
มอบหมายใหงานเจาหนาที่และ งานเจาหนาที่
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๒.

๓.

-๕รบชนะชัย พูลสุข จนถึงวันสิ้นปงบประมานที่ นิติการจัดทําคําสั่งใหตอเวลา
มีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ ทั้งนี้ตองไดรับการ ราชการเพื่อจัดสงผูที่เกี่ยวของ
อนุมัติตําแหนงรองศาสตราจารยจาก ก.พ.อ. ดําเนินการตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมเกิน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
มอบหมายใหสํานักประกัน
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ คุณภาพการศึกษาดําเนินการตามที่
ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยโดยให เสนอ
มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของที่ประชุม
และแจงผูที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการ
ตามขอเสนอในสวนของผลการประเมินของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา หากมีฉบับแกไข
มอบหมายใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรเปนผูพิจารณาดําเนินการ
ใหถอนระเบียบวาระการพิจารณา (ราง)
มอบหมายใหงานเจาหนาที่และ
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นิติการดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมี
กําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับ
ความชัดเจนและในการประชุมครั้ง
ราชการเปนขาราชการ และพนักงาน
ตอไป
มหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการ
คัดเลือก (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

และนิติการ

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

งานเจาหนาที่
และนิติการ

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภท ภาคปกติ
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภท ภาค
กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทภาค
ปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ
ผลการศึ กษา ซึ่ งผลเป นที่ ถู กต องแล ว จึ งนําเสนอสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณาอนุมั ติ ให ปริ ญญาบัตรผูสํ าเร็ จ
การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน ดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

-๖๑.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
๑.๒ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๑.๓ สาขาวิชานิติศาสตร
๑.๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑.๕ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

จํานวน ๑๗ คน
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๒ คน
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๕ คน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๓ คน
๒.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน ๒ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖ คน ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาบริหารศึกษา
จํานวน ๓ คน
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาการปกครองทองถิ่น
จํานวน ๓ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุ ม อนุ มัติใหป ริญ ญาบัตรผูสํ าเร็จ การศึก ษา ตามที่เ สนอ และให ป รั บ ปรุงแกไ ข
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (๓) ขอมูลผลการประเมินวิทยานิพนธจึงมอบหมายใหงานทะเบียนและประมวลผลดําเนินการ
๕.๒ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเปนมา
เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงาน
ระดับคณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคในพันธกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร จึ ง นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณเงิ น นอก
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ รางการจัดสรรงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

พิจารณาใหความเห็นชอบผลการพิจาณาเงินนอกงบประมาณประจําป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
๕.๓ การพิจารณา (ราง) แผนการปฎิบัติงานราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

-๗ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ และแผนปฎิบัติงานราชาการ ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ แลวนั้น
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ นําไปสูการทํา
คํารับรองการปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนปฎิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ รางแผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยแล ว เมื่อวัน ที่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๕๔ ที่ผานมา (รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายวาระนี้)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

๕.๔ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับที๒่ )
พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเปนมา
ตามที่ คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ
๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก ไดมีการประชุมวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นวาความตามรางขอบังคับดังกลาวยังไมมี
ความชั ด เจน อาจส ง ผลต อ การนํ า ไปปฎิ บั ติ และมี ม ติ ใ ห ถ อนระเบี ย บวาระไปก อ น โดยมอบหมายให ส ภา
มหาวิทยาลัยประสานกับงานนิติการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความชัดเจน และนําเสนอในการประชุมครั้ง
ตอไป
บั ด นี้ งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และงานนิติการไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับดังกลาว ตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายวาระนี้)
ประเด็นพิจารณา พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก
(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก
(ฉบับที๒่ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริม

-๘กิจการมหาวิทยาลัย

- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(นายภูชิชย อยูอภิบาลรักษ)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

