-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๗. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๘. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๙. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๑๐. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๑๑. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๑๒. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๓. นายอํานาจ นันทหาร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๙. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๒๐. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๒๑. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๒๓. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

-๔๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑ ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กํ า แพงเพชร ได จั ด ให บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษาดู ง าน
ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศล ประเทศราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เมื่อวันที่
๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๕ ประธานที่ประชุม
มีดําริใหจัดทํารายงานการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดใชประโยชนขอมูลทางวิชาการตอไป บัดนี้
คณะกรรมการจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน ไดจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหารายงาน
การศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา ดานสังคม ภาษาและศาสนา ดานการเงินและเศรษฐกิจ ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานอาคารสถานที่ สถาปตยกรรมและสถานที่ทองเที่ยว
โดยมีรายละเอียดเนื้อหา และภาพประกอบตาง ๆ ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ (เอกสารแยกเลม)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๑๕ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ
วาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

-๕๑. รายงานการประชุม หนาที่ ๔ ในขอ ๑.๒ แกไขจาก “ไมควรเกิน ๒ วาระ
ติดตอกัน” เปน “ไมควรเกิน ๒ แหง” และ ในขอ ๑.๓ ในบรรทัดที่ ๔ แกไขจาก “สํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)” เปน “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)”
๒. รายงานการประชุม หนาที่ ๑๗ ในขอ ๒ แกไขจาก “วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕” เปน “วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕”
หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๕ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

๒

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ คน ประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๑๒๒ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํานวน ๕๔ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒ คน
ใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง)
แจงงานการเจาหนาที่และนิติการ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดําเนินการตอไป
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

-๖-

๓

๔

๕

เรื่องที่
๖.

เงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ แจงงานการเจาหนาที่และนิติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย ดําเนินการตอไป
การกําหนดตําแหนง และการแตงตัง้ ขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๕
มอบสํานักประกันคุณภาพ
ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับหนวยงา การศึกษาแจงใหทุกหนวยงานทราบ
และระดับมหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะ
และดําเนินการตามขอเสนอแนะ
กองนโยบายและแผน ไดแจงให
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิม่ เติม) ครั้งที่ ๑
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหดําเนินการ
ตามโครงการจัดทําแบบกอสรางอาคาร จํานวน ตอไปแลว
๓ รายการ ไดแก อาคารบรรณราชนครินทร,
อาคารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด, อาคารที่พักอาศัย
ของลูกจางประจําและเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนเงิน
จํานวน ๑,๓๑๒,๕๐๐ บาท
มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรร
หาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติ
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
ประธาน
๒. นายวีระศักดิ์ ปบัว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
กรรมการ

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ
สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
กองนโยบาย
และแผน

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่งสภา งานเลขานุการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ตามคําสั่งที่ ๑๑/ ๒๕๕๕ ใหนายกสภา
ลงนามในคําสั่ง และแจงให
คณะกรรมการทุกทานทราบแลว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

-๗๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย
เปนกรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ
สงวนวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผูแทนผูบริหาร เปนกรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม )
ทั้ ง นี้ มหาวิ ทยาลั ย ฯ ได แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การตรวจสอบผลการศึ ก ษา ซึ่ ง ผลเป น ที่ ถู ก ตอ งแล ว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๙๘ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒ คน
๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๘ คน
๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๘ คน
๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน
๔ คน
๑.๕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๙ คน
๑.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๑ คน
๑.๗ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน
๓ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

-๘๑.๘ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

จํานวน

๓ คน

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑ คน
๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน
๓ คน
๒.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑ คน
๒.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๙ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒๐ คน ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จํานวน ๑๕ คน
๓.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จํานวน ๓ คน

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
ประธานที่ประชุม ใหเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงอธิการบดี ไปพิจาณาเปนลําดับกอนระเบียบวาระที่ ๕.๖ การพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และใหเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓ โดยเรียงตามลําดับตามที่เสนอตอไป
๕.๓ การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)

ความเปนมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

-๙ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๕ และวั น ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ จํ า นวน
๑๐๖,๕๙๖,๙๔๐ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๑๕,๘๐๖,๙๙๐ บาท และงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙๐,๗๘๙,๘๗๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๗๘.๘๘
ของประมาณการรายรับระหวางป)
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อวาจางออกแบบในการกอสรางอาคาร จํานวน ๓ รายการ ไดแก คาจางออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร, คาจางปรับปรุงแบบกอสรางอาคารที่พักอาศัยอาจารยและบุคลากร, คาจางออกแบบตกแตง
ภายในพรอมครุภัณฑ ประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการ และจัดซื้อครุภัณฑลิฟตโดยสารพรอมการรื้อถอน ประจํา
อาคารศูน ยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงิ นนอก
งบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ๒) ต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ ๒ จํานวน ๙,๔๒๘,๗๕๐ บาท
ลําดับ
โครงการ
๑ คาจางออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร
๒ คาจางปรับปรุงแบบกอสรางอาคารที่พักอาศัยอาจารย
และบุคลากร
๓ คาจางออกแบบตกแตงภายในพรอมครุภัณฑ
ประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
๔ ลิฟตโดยสารพรอมการรื้อถอน ประจําอาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร จํานวน ๑ เครื่อง
รวมเปนเงิน

จํานวนเงิน(บาท)
เหตุผลความจําเปน
๓,๘๗๕,๐๐๐ เพื่อวาจางออกแบบในการ
กอสรางอาคารตาง ๆ
๒,๘๕๓,๗๕๐ ประกอบการของบประมาณ
สนับสนุน และจัดสงใหสํานัก
งบประมาณพิจารณา
๒๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐

เพื่อใชงานในอาคารศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร
๙,๔๒๘,๗๕๐ บาท

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)
ตามที่เสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ๑๐ ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพิจารณาผล
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๕ ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจประเมินผล
งานทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย
จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวน ๑ ราย
มติที่ประชุม อนุมัติกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน
๑ ราย ไดแก
๑. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหกับ นางวิไลวรรณ กระตายทอง ตําแหนงเลขที่
๐๑๒๔ สาขาคณิตศาสตร ตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. ตําแหนงรองศาสตราจารย ใหกับ นางอรุณลักษณ รัตนพันธุ ตําแหนงเลขที่
๐๐๗๖ สาขาบรรณารักษและสารนิเทศ ตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๕.๕ การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน
ความเปนมา
ดวย นายนรุตม บุตรพลอย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน ๒๑,๑๖๐ บาท
(ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕) คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคขอโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง และทางมหาวิทยาลัย ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พิจารณาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไปแลวนั้น ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบใหนายนรุตม
บุตรพลอย โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีเงื่อนไขใหอยูชวยราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหขาราชการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ๑๑ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา อนุมัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน
มติที่ประชุม

อนุมัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน ตามที่เสนอ

๕.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดี
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีคําสั่งที่ ๐๑๑/ ๒๕๕๕ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการ
เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งทานประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะไดนําเสนอเหตุผลความเปนมาและผลการ
ดําเนินงานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ ๐๑๑ / ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นําเสนอรายงานผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พรอมเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาทั้งหมด รวมทั้งเอกสารประวัติ ผลงาน
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคคลที่ไดรับการสรรหาขั้นตนใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน ๒ คน ไดแก
๑) รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๒) ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคคล
ที่ไดรับการสรรหาขั้นตนฯ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผูไดรับการสรรหาขั้นตนจํานวน ๒ คน ที่ประชุมจึงมีมติใหใชวิธีการ
ลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย โดยใชบัตรลงคะแนนเลือกที่ลงนามกํากับโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและประธาน
กรรมการสรรหาอธิการบดี โดยกําหนดหมายเลขผูไดรับการสรรหาขั้นตนฯ ดังนี้
รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
หมายเลข ๑
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
หมายเลข ๒
โดยที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน ประกอบดวย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ๑๒ ๑) รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๒)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทน

คณาจารย
๓) ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร
หลังจากนั้น ก็ไดการดําเนินการเลือกผูที่สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนับ
คะแนน
หลังจากคณะกรรมการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มอบหมายใหรองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ รายงานผลการดําเนินการลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ๒๓ คน
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม ๒๒ คน
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมมาประชุม ๑ คน
๔) ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทน
ผูบริหาร เปนหนึ่งในผูที่ไดรับการสรรหาขั้นตน ขออนุญาตออกจากที่ประชุม และไมใชสิทธิในการลงคะแนน
๕) คงเหลือกรรมการที่ใชสิทธิลงคะแนนเลือกทั้งสิ้น ๒๑ คน
๖) ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมงดออกเสียง
๗) ผลการนับคะแนนเปนดังนี้
รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
ได ๕ คะแนน
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก ได ๑๕ คะแนน
มติที่ประชุม มีมติเลือกผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก เปนบุคคลที่เหมาะสม
สําหรับตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และใหเสนอชื่อเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สืบแทนตําแหนงที่วาง
ลง โดยมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือเสนอขอโปรดเกลาฯ พรอมจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนตอไป โดยเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
๕.๖ การพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะพน
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามวาระ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ๑๓ สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แหงนี้เสร็จเรียบรอยแลว และจะดําเนินการนําเสนอชื่อ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เปนตนไป จนกวาจะมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. ความตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฏดังนี้
“มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมี ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
๒. คุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มีดังนี้
“มาตรา ๒๙ อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย”
กําแพงเพชร

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ เปนผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหไดรับเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง เหมือนเดิมกับ
ที่ดํารงตําแหนงอธิการบดีในปจจุบัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนครบ ๑๘๐ วัน หรือจะไดรับ
การโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมีมติให ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เสนอใหประธานที่ประชุมใหความเห็นชอบลงนาม
การแตงตั้งรองอธิการบดี รักษาการแทน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความตอเนื่องและเปนไปดวยความ
เรียบรอย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ๑๔ - ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ๑๕ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

