รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชว ยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๖. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๙. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๐. ผูช วยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๑. ผูช วยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๑๒. ผูช วยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
๑๓. ผูช วยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
๑๔. ผูช วยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๕. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๖. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๗. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๘. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๙. ผูช วยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

-๒ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุม นําเสนอระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายชื่อผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร มานําเสนอที่ประชุมกอน
ที่ประชุมอนุญาต
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร
ความเปนมา
ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร ไดปฏิบัติหนาที่หมดวาระลงตั้งแตวันที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผูบริหาร สืบแทนตําแหนงที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศรายชื่อ ผูไดรับเลือก
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร แตละกลุม ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
๒. ผูชว ยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
๓. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงคณบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
ผูแทนจากกลุมผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามขอบังคับฯ กําหนดใหอธิการบดีนํารายชื่อของบุคคลที่ไดรับการเลือก เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และใหผูไดรับเลือกมีสถานภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนตนไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๕ แลว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับบริจาคควายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ นั้น ใหถือเปนกรณีตัวอยาง ที่อาจารยควรศึกษากฎหมายที่ควรทราบ เชน ควายนั้นให
ถือเปนครุภัณฑที่สูญหายไมได
๒. ในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมตอนรับนักชกเหรียญเงิน
โอลิมปก มวยสากลสมัครเลน “แกว พงษประยูร” ซึ่งเปนศิษยเกา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

-๓อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เวลา ๑๑.๐๐ น. จะมีพิธีมอบโลศิษยเกาดีเดน และของรางวัล
คือ ทองคํามูลคา ๒ บาท พรอมพระเลี่ยมทอง ในการนี้ จึงขอเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๕ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี
จํานวน ๑๒ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม แนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕(ฉบับที่ ๒)
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มีมติอนุมัติในหลักการวาระการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบริหารงาน
บุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภา และเมื่อดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ใหเสนอขอบังคับฯ ตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งตอไป บัดนี้ งานการเจาหนาที่และนิติการ ผูดําเนินการจัดทําขอบังคับดังกลาว ไดปรับปรุง
แกไขตามที่สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ เรียบรอยแลว จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ตาม
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ตามที่เสนอ
โดยใหแกไขยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ จาก และมติสภามหาวิทยาลัย เปน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

-๔ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

๒
๓

๔

๕

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ คน ประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๔๙ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํานวน ๕๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๔ คน
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
แจงคณะวิทยาศาสตรและ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ดําเนินการแจง
คณะกรรมการทุกทานทราบแลว
ใหความเห็นชอบการจัดการศึกษานอก
แจงคณะครุศาสตร และ
สถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตรครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บัณฑิตทุกสาขา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แมสอด ดําเนินการตอไป
กําแพงเพชร แมสอด
ใหความเห็นชอบรายงานการประเมิน
มอบเลขานุการสภา
ตนเองตามบทบาทและหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ใหถูกตอง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา
๒๕๕๔ โดยใหแกไขขอมูลวาระการดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบผลการติดตาม
แจงใหคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
มหาวิทยาลัยทราบ
งบประมาณ ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

งานเลขานุการ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
แมสอด
งานเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

งานเลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

-๕๔.๓ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ความเปนมา
ดวยงานการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ดวย คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทํารายงาน
การดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ขอมูลสถานภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ตําแหนง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย (ระดับ ๑๑)
รวม
รอยละ

ขาราชการ พนักงาน
(คน)
มหาวิทยาลัย
(คน)
๓๔
๑๑๒
๖๓
๙
๑๐๖
๑๑๒
๔๘.๖๒
๕๑.๓๘

รวม
(คน)

รอยละ

๑๔๖
๖๓
๙
๒๑๘
๑๐๐

๖๖.๙๗
๒๘.๙๐
๔.๑๓
๑๐๐

ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีจํานวน ๗๒
คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ๒๑๘ คน แยกเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๖๓ คน และ
รองศาสตราจารย จํานวน ๙ คน เมื่อคิดสัดสวนการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้ งหมด คิ ด เป น ร อยละ ๓๓.๐๓ (ตํ า แหนงผูช ว ยศาสตราจารย คิดเปน ร อยละ ๒๘.๙๐ และตํ าแหน ง
รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ ๔.๑๓)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ระดับ
รองศาสตราจารย

ผูเสนอขอ
ผศ.มัย ตะติยะ

สาขา
ศิลปะ

วันที่เสนอขอ

วันที่นําเสนอ ระยะเวลา
การดําเนินงาน
คณะกรรมการฯ พิจารณา
๑๔ มิ.ย. ๕๔ ๑๑ ก.ค. ๕๔ ๑ ป
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๒ เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอนุมัติผลการ
ตรวจและประเมิน ผลงานทางวิชาการ และ
๑๘ วัน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย นายนรุตม บุตรพลอย

วิทยาการ
คอมพิวเตอร

๑๙ ก.ค. ๕๔

๑๘ ส.ค. ๕๔

๑ ป
๑ เดือน
๑๓ วัน

งานเลขานุ ก ารฯ ได นํ า ผลงานทางวิ ชาการ
ฉบั บ แกไ ขพรอ มคํ าชี้ แ จงประกอบการแก ไ ข
ผลงาน สงใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนที่
๑ ตรวจ/ประเมิน อีกครั้ง ตั้งแตวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๕ และงานเลขานุการฯ ได
โทรศัพทติดตามผลแลว ซึ่งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ แจงวากําลังดําเนินการ

ผูชวยศาสตราจารย นายประดิษฐ นารีรักษ

ภาษาอังกฤษ

๓๐ พ.ค. ๕๓

๓๐ ก.ค. ๕๓

๒ ป
๓ เดือน
๒ วัน

ขณะนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯคนที่ ๒
ไดแจงผลการประเมินผลงานทางวิชาการ มี
ความเห็ น ว า ยั ง ไม ป ระเมิ น คะแนน โดยมี
ขอเสนอแนะใหแกไขผลงานกอนจึงจะประเมิน
และงานเลขานุการฯ ไดโทรศัพทติดตาม ผล
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯคนที่ ๑ และ
คนที่ ๓ แลว ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ
แจงวากําลังดําเนินการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ
ทาบทามคณะกรรมการ
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ฯ แ ล ว
ตอบรับลาชา ประธาน
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ฯ จึ ง
ทาบทามเปนการสวนตัว
คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ให
ผู เ สนอขอดํ า เนิ น การ
แกไขผลงานทางวิชาการ
และคณะกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ ใช เ วลา
ดํ า เนิ น การตรวจและ
ประเมินผลงาน
มติที่ประชุม ใหแตงตั้ง
กรรมการเพื่อกลั่นกรอง
ผลงานวิจัย วามีคุณภาพ
เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ ที่
ก.พ.อ. กําหนด หรือไม

ระดับ

ผูเสนอขอ

สาขา

วันที่เสนอขอ

วันที่นําเสนอ
คณะกรรมการฯ
๑๙ ก.ค. ๕๕

ระยะเวลา
พิจารณา
๑ เดือน
๒๓ วัน

ผูชวยศาสตราจารย นางวิไลวรรณ กระตายทอง

คณิตศาสตร

๐๙ ก.ค. ๕๕

รองศาสตราจารย

ผศ.อรุณลักษณ รัตนพันธุ

บรรณารักษและ ๐๙ ก.ค. ๕๕
สารนิเทศ

๑๙ ก.ค. ๕๕

๑ เดือน
๒๓ วัน

รองศาสตราจารย

ผศ.ดร.พงศชัย กลิ่นหอม

เกษตรศาสตร

๑๙ ก.ค. ๕๕

๒ เดือน
๒๐ วัน

๑๒ มิ.ย. ๕๕

การดําเนินงาน
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมิ น ผลงานทางวิ ชาการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และสงผลงานทาง
วิชาการเพื่ อพิจ ารณาการตรวจและประเมิ นผล
งานของผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ใหกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว ในวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมิ น ผลงานทางวิ ชาการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และสงผลงานทาง
วิชาการเพื่ อพิจ ารณาการตรวจและประเมิ นผล
งานของผูข อกํา หนดตํ าแหนงรองศาสตราจารย
ใหกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว ในวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมิ น ผลงานทางวิ ชาการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และสงผลงานทาง
วิชาการเพื่ อพิจ ารณาการตรวจและประเมิ นผล
งานของผูข อกํา หนดตํ าแหนงรองศาสตราจารย
ใหกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว ในวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ

ระดับ

ผูเสนอขอ

สาขา

รองศาสตราจารย

ผศ.ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ

บริหารธุรกิจ
และการจัดการ

รองศาสตราจารย

ผศ.ดร.ไพโรจน เนียมนาค

อุตสาหกรรม
ศึกษา

วันที่เสนอขอ

วันที่นําเสนอ
คณะกรรมการฯ
๐๙ ส.ค. ๕๕ ๒๑ ส.ค. ๕๕

๑๕ ส.ค. ๕๕ ๒๑ ส.ค. ๕๕

ระยะเวลา
พิจารณา
๒๓ วัน

๑๗ วัน

การดําเนินงาน
ประธานคณะอนุ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทาง
วิ ช าการ ให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณา
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการพิ จ ารณา ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็ น ชอบ และงานเลขานุ ก ารฯ ได ทํ า หนั ง สื อ
ทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๑ –
๓ แลว ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ประธานคณะอนุ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทาง
วิ ช าการ ให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณา
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการพิ จ ารณา ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็ น ชอบ และงานเลขานุ ก ารฯ ได ทํ า หนั ง สื อ
ทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๑ –
๓ แลว ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ

-๙–
๔.๕ การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่คณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ประกอบดวย
(๑) รองศาสตราจารย ดร.วิรัช วรรณรัตน
ประธานกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย ดร.พนารัตน ปานมณี
กรรมการ
(๓) ผูชวยศาสตราจารยวันชัย สุมเล็ก
กรรมการ
(๔) อาจารยชิษณุพงศ ทองพวง
เลขานุการ
ไดดําเนินการตรวจประเมินภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางวันที่
๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น และไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มายังมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาทักทวง พรอมการยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ไดพิจารณา ทักทวง และปรับผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมินตามคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา
(แกไขเพิ่มเติม ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ตามที่สมศ.แจง และไดยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรียบรอยแลว รายละเอียดผลการประเมินภายนอกรอบสาม แยกรายตัวบงชี้ใน
หนาถัดไป และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ขอมูลโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก) ขณะนี้อยูระหวางการรอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ฉบับสมบูรณ) จาก สมศ.
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๐ –
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑๔ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
๕ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน
๓ คน
๑.๕ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน
๒ คน
๑.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยี
จํานวน
๒๐ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน
๑ คน
๒.๒ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
๑ คน
๒.๓ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน
๓ คน
๒.๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน ๑๙ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๗ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จํานวน ๒ คน
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น จํานวน ๑ คน
๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
จํานวน ๔ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๕/ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น เพื่อใหการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนําเสนอแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อีกบุคคลหนึ่ง ไดแก ผูชวยศาสตราจารยคนึจนิจ ภูพัฒนวิบูลย อนึ่งมหาวิทยาลัยได
ตรวจสอบแลวเปนไปตามความในขอ ๕ (๕) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่กําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการ
ภายในรวมกัน กลาวคือ จํานวนไมนอยกวาสองคน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๑ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม
(เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๕.๓ พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่ นายสมจิตร ลิ้มลือชา ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
ทําใหตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวางลง ทั้งนี้ตามความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ในกรณีที่
ตําแหนงประธานกรรมการวางลง ใหสภามหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมใหดํารง
ตําแหนงประธานสืบแทน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเปนของตนเอง และในขอ ๖.๑ กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เห็นเหมาะสม
ตามที่กําหนดในขอ ๗ แหงขอบังคับฯ เปนประธานกรรมการ
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกและ
แตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี ซึ่งพิจารณาแลวเห็นสมควร
เสนอให นายอํานาจ นันทหาร เปนประธานคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดประวัติผูที่ไดรับการเสนอตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบคัดเลือกและแตงตั้งนายอํานาจ นันทหาร เปนประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบการแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ ไปแลวนั้น
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๒ อนึ่งตามความในขอ ๖.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนประธาน อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน กับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่
เปนกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ ๗ แหงขอบังคับ
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนและไมเกินสิบเอ็ดคน โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสองคน เปนคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งให นายสมจิตร ลิ้มลือชา และ นายสุชาติ
จึงกิจรุงโรจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ในสวนของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ อธิการบดี เสนอให
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
ทําหนาที่
๕.๕ การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย
และเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังขอมูลประกอบการ
พิจารณาแนบทายวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ในตําแหนง เลขที่และสังกัดเดิม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๓ มติที่ประชุม อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยให ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ ตําแหนงเลขที่ ๐๐๙๘ สาขา
ศิลปะ ตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
๕.๖ การพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหนงที่วาง
องคกรภาครัฐ
ความเปนมา
ตามที่ ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไดวางลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศใหองคกรภาครัฐ
ตามมาตรา ๑๑๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาลงทะเบียนพรอมทั้งเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการ
สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหนงที่วาง องคกรภาครัฐ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๕๕ นั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอนําเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต ขาราชการบํานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทน
ตําแหนงที่วาง องคกรภาครัฐ โดยบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา จากองคกรภาครัฐ
จะตองเปนบุคคลที่เปน หรือเคยเปนสมาชิกขององคกร ตามแบบสรุปขอมูลบุคคลและรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบเสนอชื่อผูสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา
แทนตําแหนงที่วาง องคกรภาครัฐ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน นาคณาคุปต ขาราชการ
บํานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหนงที่วาง องคกร
ภาครัฐ
๕.๗ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเงินประจําตําแหนง
วิชาการที่ไดรับสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเปนมา
จากการที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบใหจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย เงิน
ประจําตําแหนงวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการไดเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๔ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนงวิชาการที่ไดรับสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ราง) ระเบียบดังกลาวไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แลว
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย เงินประจํา
ตําแหนงวิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนงวิชาการที่ไดรับสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยเงินประจําตําแหนงวิชาการที่ไดรับสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ ตามที่เสนอ
๕.๘ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ซึ่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาว ไดมีการออกขอบังคับกลางสําหรับกองทุนดังกลาวไว แตรายละเอียดตางๆ เชน
คณะกรรมการกองทุนระดับมหาวิทยาลัย อัตราเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยตองจายใหแกกองทุน ยังไมใดมีการ
กําหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองออกขอบังคับดังกลาวเพื่อเปนขอกําหนดในการปฏิบัติตามขอบังคับ
กลางของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๕ แลว
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ. ๒๕๕๕
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งจดทะเบียน
แลว พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และใหแกไขเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมสมบูรณ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอมหาวิทยาลัยทราบตอไป
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๕ ๕.๙ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
ความเปนมา
ดวย ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีการบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติงานในคณะ ศูนย สํานัก และสถาบัน เปนจํานวนมาก ประกอบกับคณะกรรมกาบริหารบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีตัวแทนในสวนของขาราชการเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวนรวม
ในคณะกรรมการชุดดังกลาว จึงเห็นสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
(ฉบับที่ ๒) ตอคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่
๓/ ๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ตอสภามหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ ตามที่เสนอ
๕.๑๐ การพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันได สอดคลองกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และอนาคต และดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ ในมาตรา ๑๔ ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
เพื่อเปลี่ยนแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปและกําหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตอนโยบาย
และยุทธศาสตรของของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ไดสิ้นสุดลง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดปรับแผนกลยุทธเพื่อใชระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๖๐ เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีแผนแมบทที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ สามารถใชเปนกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธตาง ๆ เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของคณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธนี้จัดทําขึ้นโดยการใช
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๖ กระบวนการแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ระดมความคิดเห็นผานการ
ประชุมสัมมนา
มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอ (ราง) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ตอสภามหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ ตามที่เสนอ
๕.๑๑ การพิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
ดวยในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จําเปนตองเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานระดับคณะ และ
หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดดังกลาว จะตองเปนไปตาม
กรอบนโยบายที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงิน เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ รางนโยบายดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
๑. ดวยสภาคณาจารย และขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หนวยงานราชการในทองถิ่น และภาคประชาชน กําหนดใหมีการ
จัดกิจกรรมโครงการประชุมเพื่อพัฒนากรอบงานวิจัยจังหวัดกําแพงเพชรเมืองนาอยู ในวันที่ ๓-๔ กันยายน
๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕ ในวันศุกรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

