รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
๕. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
๖. นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทัน
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ัฒนา สุกกระ
๙. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์
๑๑. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๑๒. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๑๓. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๓. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๕. รองศาสตราจารย์สุกัญญา โฆวิไลกูล
๖. รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ค. รายนามผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์

ประจําฝ่ายเลขานุการ
ประจําฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๒~
หมายเหตุ สําหรับตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ
สรรหา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Meeting ชั้นใต้ดิน โรงแรมธารินทร์ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี จํานวน
๙ หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. รายงานการประชุม หน้าที่ ๓ ในหัวข้อ ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม หมายเลข ๒
จากเดิม นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา เป็น นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
มีมติต่างๆ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๓~

เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
อนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ ําเร็จการศึกษา
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๑๓๘ คน ประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๔๔ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํานวน ๙๐ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๔ คน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม – ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
ความเป็นมา
ด้วยฝ่ายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มอบหมายให้งานเลขานุการคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการ รายงานการดํ าเนิ น งานของการเสนอขอกํ าหนดตํ าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ งานเลขานุการฯ จึงจัดทําข้อมูลการ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและข้อมูลอาจารย์ประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรนําเสนอ
ผลเป็นดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๔~
ข้อมูลสถานภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ตําแหน่ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ (ระดับ ๑๑)
รวม
ร้อยละ

ข้าราชการ พนักงาน
(คน)
มหาวิทยาลัย
(คน)
๓๗
๑๑๒
๖๓
๙
๑๐๙
๑๑๒
๔๙.๓๒
๕๐.๖๘

รวม
(คน)

ร้อยละ

๑๔๙
๖๓
๙
๒๒๑
๑๐๐

๖๗.๔๒
๒๘.๕๑
๔.๐๗
๑๐๐

ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มีจํานวน ๗๒
คน จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๒๒๑ คน แยกเป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๖๓ คน และ
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๙ คน เมื่อคิดสัดส่วนการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๘ (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๕๑ และตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗)
และขณะนี้มคี ณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน ๖ ราย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับ
รองศาสตราจารย์

ผู้เสนอขอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวยุภาดี ปณะราช

สาขา
ศิลปะ

การดําเนินงาน
ขณะนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ได้ส่งผลการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการกลับมาแล้ว จํานวน
๒ ท่าน
อุตสาหกรรม คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
ศิลป์
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรอนุมัติผลการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
หลักสูตรและ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๕~
ระดับ

ผู้เสนอขอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนรุตม์ บุตรพลอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประดิษฐ์ นารีรักษ์

สาขา
การสอน

การดําเนินงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรอนุมัติผลการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ งานเลขานุการฯ ได้รับแบบทาบทาม
มาจํานวน ๓ ท่าน ว่าขัดข้อง ๑ ท่าน
และไม่ขัดข้อง ๒ ท่าน จึงดําเนินการ
ทาบทามคนที่ ๔ แล้ว
วิทยาการ ขณะนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
คอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการกลับมา ทั้ง ๓ ท่าน
แล้ว โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒
มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงานทาง
วิชาการ
ภาษาอังกฤษ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และฝ่าย
เลขานุการฯ ส่งผลงานทางวิชาการ
เพื่อพิจารณาการตรวจและ
ประเมินผลงานของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้กับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว

๔.๔ เรื่องตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ความเป็นมา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๗๑๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องตอบข้อหารือ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเพื่อโปรดทราบ
และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายระเบียบวาระนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๖~
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ าํ เร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
ความเป็นมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถกู ต้องแล้ว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๙๑ คน ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๕ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จํานวน ๘๔ คน
๑.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน ๒ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน ๒ คน
๒.๒ สาขาวิชานิติศาสตร์
จํานวน ๑๐ คน
๒.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน ๓ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
จํานวน ๒ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย เงินประจําตําแหน่ง
ทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๗~
ความเป็นมา
ด้วย คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วย เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีมติให้ความเห็นชอบตามที่นําเสนอ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วย
เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ให้ถอนระเบียบวาระนี้ ออกไปก่อน โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป
๕.๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเป็นมา
ตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ กรณีการต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้คราวละ
๑ ปี และในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานครบ ๔ ปีติดต่อกัน อาจได้รับการประเมินจากมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ทําสัญญาจ้างจนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ปรับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสําคัญดังนี้
ระยะที่ ๑ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วให้จ้างต่อ
ในระยะถัดไป
ระยะที่ ๒ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วให้จ้างต่อ
ในระยะถัดไป
ระยะที่ ๓ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วให้จ้างต่อ
ในระยะถัดไป
ระยะที่ ๔ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ในระยะที่ ๔
แล้วให้ทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จนครบอายุ ๖๐ ปีบริบรู ณ์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๘~
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย กําหนด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงมีมติให้แก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๓
และข้อ ๑๖ โดยมีรายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และ
นําเสนอมหาวิทยาลัยทราบต่อไป
๕.๔ การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ความเป็นมา
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้พิจารณาผล
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร มีมติเห็นสมควร
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม (แยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา อนุมัติการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ในตําแหน่งเลขที่ และสังกัดเดิม
มติที่ประชุม อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา ตําแหน่งเลขที่ ๐๐๕๘ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒. นางสาวยุภาดี ปณะราช ตําแหน่งเลขที่ ๐๑๔๔ สาขาหลักสูตรและ
การสอน ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๕.๕ การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ความเป็นมา
ตามที่ นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ งานเลขานุการฯคณะกรรมการพิจารณา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~๙~
ตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๕ มีมติเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นว่าจะดําเนินงานอย่างไรต่อไป ในกรณีของ
นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ในการดําเนินการเรื่องขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และมีรายละเอียดการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้น ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ได้ประเมินการสอนผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการใน วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
ผลการสอนได้ ๘๔ คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ ดีเยี่ยม และคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็น ผู้มีความชํานาญในการสอน ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๒. มหาวิทยาลัยนําข้อมูลและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบการพิจารณา เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมพิจารณากําหนดผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ของ นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ โดยประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์) และได้จัดส่งหนังสือทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ขณะนี้ได้รับการตอบรับคืน ๓ ท่าน ขัดข้อง ๑ ท่าน และไม่ขัดข้อง ๒ ท่าน
ดังข้อมูลประกอบการพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ
นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ว่าจะดําเนินงานอย่างไรต่อไป
มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัย จัดส่งหนังสือ สอบถามความต้องการของนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ว่ายังคงยืนยันจะขอกําหนดตําแหน่งของทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ต่อไปหรือไม่ หากยังยืนยัน
ให้จัดทําหนังสือสอบถามแนวปฏิบัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
๕.๖ การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๓ เป็นต้นไป ตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนของ ประกาศมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~ ๑๐ ~
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอหลักสูตร
ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๕.๑ (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๕.๑ (๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๕.๑ (๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามที่เสนอ
๕.๗ การพิจารณาย้ายนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แม่สอด มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับนักศึกษาโปรแกรมวิชาไฟฟ้าเข้าศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นั้น บัดนี้ โปรแกรมวิชา
ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความจําเป็นที่จะขอย้ายนักศึกษาดังกล่าว จํานวน ๑๑ คน มาเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ อันเนื่องมาจากทุกรายวิชาที่จะศึกษาต่อไปเป็น
รายวิชาที่จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาย้ายนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แม่สอด มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การย้ายนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามที่เสนอ
๕.๘ การพิจารณาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งานบริการวิชาการแก่
สังคม
ความเป็นมา
จากพันธกิจ ข้อ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคน
ชุมชน ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอยู่ดีมีสุข มีวัฒนธรรม ศีลธรรมและพึ่งพาตนเองได้ ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ เพื่อให้การดําเนินการตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าวประสบผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งานบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารแยกเล่ม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~ ๑๑ ~
ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
งานบริการวิชาการแก่สังคม
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะ

๕.๙ การพิจารณาแผนการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
ความเป็นมา
ด้ ว ยสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพกาศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.)
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการหรือกิจกรรมประเด็นชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญ หาสังคมทั้งภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบันในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ความรัก ชาติ ค่ านิ ยม จิ ตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งเสพติด อุ บั ติภั ย การแก้ปั ญ หาความขัดแย้ ง
เป็นต้น โดย สมศ. กําหนดประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถาบันเลือกดําเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน ฉะนั้น จึงนําเสนอแผนการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
เพื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญ
ั หาของสังคมภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบัน
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗.๑ รายงานการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี ๒๕๕๕
๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์
เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี ๒๕๕๕ เรื่อง เตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน
๒๐๑๕ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี
สภาคณาจารย์ ได้สรุปผลจากการประชุมวิชาการดังกล่าว มาเพื่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ตามรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๗.๑
๒. ตามทีส่ ภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ได้มีขอ้ เสนอแนะและประเด็นคําถามจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาทิเช่น การทํา
ประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดตั้งสหกรณ์กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย การทําสัญญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการทํานิติกรรมทางการเงิน โดยทางสภาคณาจารย์จะหารือในประเด็นต่าง ๆ
กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

~ ๑๒ ~
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว จึงให้ยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอืน่ ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕ /๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

