-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
วันจันทรที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๕. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๖. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา สุกกระ
๙. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๑. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๒. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๓. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๕. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๖. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๗. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

๙. นายอํานาจ นันทหาร
มหาวิทยาลัย๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
ประจํา
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

-๔-

ประธานคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุม นําเสนอระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายชื่อผูที่ไดรับ
เลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริการ (กลุมรองอธิการบดี)
ที่ประชุมอนุญาต
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายชื่อผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริการ (กลุมรองอธิการบดี)
ความเปนมา
ตามที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหนงครบวาระเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ เปนผลใหรองอธิการบดีที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร พนจากตําแหนงดวยนั้น
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีคําสั่งที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ สั่งแตงตั้ง
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการตามที่อธิการบดีมอบหมาย ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เปนตนไป จนกวา
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลง
บัด นี ้ มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํา เนิ น การสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมเพื่อ ดํ า รงตํ า แหนง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผูบริหาร กลุมรองอธิการบดี สืบแทนตําแหนงที่วางลงตามหลักเกณฑและวิธีการแหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ แลว จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารกลุมรองอธิการบดี ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา สุกกระ
ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

-๕จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุญาตใหผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ทั้งสองทาน
เขารวมประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตใหประธานที่ประชุมมอบชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดี
กับ ผูชวยศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และอาจารย
วิไลวรรณ กระตายทอง ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย พรอมกลาวแสดงความยินดี
กับผูไดรับตําแหนงทางวิชาการดังกลาว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗
ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ งประชุม สภามหาวิ ทยาลั ย ชั้น ๘ อาคารเรี ย นรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๑๑ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ
วาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. รายงานการประชุม หนาที่ ๔ ในขอ ๑.๑ บรรทัดที่ ๒ แกไขจาก “ณ ประเทศ
ฝรั่งเศล” เปน “ณ ประเทศฝรั่งเศส”
๒. รายงานการประชุม หนาที่ ๖ เรื่องที่ ๖ ในชองการดําเนินการ แกไขจาก “ตาม
คําสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๕” เปน “ตามคําสั่งที่ ๐๑๑/ ๒๕๕๕”

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

-๖๓. รายงานการประชุม
หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติ
เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม) แกไข จาก “ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)”
เปน “ครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม)”
๔. รายงานการประชุม หนาที่ ๑๑ ในขอ ๕ ๖) ใหตัดออก และเพิ่มขอความในขอ
๗) วา “มีผูงดออกเสียง จํานวน ๑ ทาน และในมติที่ประชุม บรรทัดที่ ๓ ใหตัดขอความ “สืบแทนตําแหนงที่
วางลง” ออก และใหเพิ่มขอความตอทายจากมติประชุมวา “มอบใหเลขานุการสภาเปนผูเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
ดังกลาว”
หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๕

ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
อนุมัตใิ หปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิม่ เติม)
รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ คน ประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๙๘ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํานวน ๑๔ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒๐ คน

การดําเนินงาน
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

-๗๒

๓

๔

อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒
ตามโครงการคาจางออกแบบอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร, คาจางปรับปรุง
แบบกอสรางอาคารที่พักอาศัยอาจารยและ
บุคลากร, คาจางออกแบบตกแตงภายในพรอม
ครุภัณฑประจําอาคารเรียน และปฏิบัติการรวม,
ลิฟตโดยสารพรอมการรื้อถอน ประจําอาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร รวมเปนเงิน
๙,๔๒๘,๗๕๐ บาท
อนุมัติกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน
๑ ราย ใหแก นางวิไลวรรณ กระตายทอง
ตําแหนงเลขที่ ๐๑๒๔ สาขาคณิตศาสตร
ตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ใหแก
นางอรุณลักษณ รัตนพันธุ ตําแหนงเลขที่
๐๐๗๖ สาขาบรรณารักษและสารนิเทศ
ตั้งแตวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
อนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยนรุตม
บุตรพลอย ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง โดยมีเงื่อนไขใหอยูชวยราชการ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงแพชร จนถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่องที่
๖.

มติที่ประชุม
มีมติเลือกผูชวยศาสตราจารยสุวิทย
วงษบุญมาก เปนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

๗

ใหความเห็นชอบแตงตั้งผูชวย

กองนโยบายและแผนไดแจงให กองนโยบาย
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหดําเนินการ และแผน
ตอไปแลว

แจงงานการเจาหนาที่และ
นิติการดําเนินการตอไป

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

แจงงานการเจาหนาที่และ
นิติการดําเนินการตอไป

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการสภาไดจัดทํา
งานเลขานุการ
หนังสือ การเสนอขอโปรดเกลาฯ
สภา
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และจัดสงให สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไปแลว
งานเลขานุการ ไดนําเสนอคําสั่ง งานเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

-๘ศาสตราจารยรัตนา รักการ เปนผูรักษาราชการ แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยรัตนา
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รักการ เปนผูรักษาราชการแทน
กําแพงเพชร ใหไดรับเงินเดือน และเงินประจํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตําแหนงเหมือนกับที่ดํารงตําแหนงอธิการบดีใน กําแพงเพชร ใหนายกสภา
ปจจุบัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม
มหาวิทยาลัยลงนาม ตามคําสั่งสภา
๒๕๕๕ จนกวาจะมีพระบรมราชโองการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ที่ ๐๑๒/ ๒๕๕๕ เรียบรอยแลว
ราชภัฏกําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลง
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)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ และภาค กศ.บป. (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ฯ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๒๑ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๐ คน
๑.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จํานวน
๔ คน
๑.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑ คน

๑.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จํานวน

๖ คน

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๒ คน ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

๒.๒

ห ลั ก สู ต ร รั ฐ

-๙-

ประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน

๑ คน

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณา (ราง) กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๕๖๐
ความเปนมา
ตามที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีฐานะเปนนิติบุคคลและตองมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ มาตรา ๒๐ แหง
พระราชบัญญัติขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดกรอบของ
ตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง และจํานวนของขาราชการที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง ประกอบกับกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
ไดสิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงจัดทํากรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อรองรับการบริหารของมหาวิทยาลัย
จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อโปรดพิจารณา (ราง) กรอบอัตรากําลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐ ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐ ตามที่เสนอ
๕.๓ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

- ๑๐ ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแลวนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี เปนไปดวยความเรียบรอย
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบในหลักการ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหใช
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับเดิมเปนแนวปฎิบัติ และใหเพิ่มเติมในฉบับที่ ๒ ตามมติที่ประชุม ดังนี้
๑. ใหเพิ่มคํานิยามในขอ ๔ คือ “บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ” หมายความวา บุคลากร
ในสังกัดคณะ เฉพาะที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ทั้งสายสอน และสายสนับสนุน
ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งแลว
๒. ใหแกไข ขอ ๕ และในขอ ๕ (๒) ใหตัดคําวา “คณาจารยประจํา” ออก และใหใชคําวา
“บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ” แทน และในขอ ๕ (๓) ใหตัดคําวา “คณาจารย” และใหใชคําวา “บุคลากร
ที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ” แทน และใหตัดคําวา “จํานวนไมนอยกวาสองคน และไมเกินสามคน” ออก และใหใช
คําวา “ไมเกินสามคน” แทน
๓. ในขอ ๕ (๕) ใหตัดคําวา “จํานวนไมนอยกวาสองคน และไมเกินสามคน” ออก และใหใช
คําวา “ไมเกินสามคน” แทน
๕.๔ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแลวนั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกอยางอื่นที่มีฐานะ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

- ๑๑ เทียบเทาคณะ เปนไปดวยความเรียบรอย
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวน
ราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบในหลักการ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับเดิมเปนแนวปฎิบัติ และใหเพิ่มเติมใน
ฉบับที่ ๒ ตามมติที่ประชุม ดังนี้
๑. ในขอ ๔ ใหตัดคํานิยาม ของคําวา คณาจารยประจํา หมายความวา คณาจารยประจําใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ออก และใหเพิ่มคํานิยามในขอ ๔ คือ “บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ”
หมายความวา บุคลากรในสังกัดสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เฉพาะที่เปน
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการทั้งสายสอน และสายสนับสนุน ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง
แลว
๒. ใหแกไข ขอ ๖ ใน (๒), (๓) ใหตัดคําวา “คณาจารยประจําและขาราชการของ
มหาวิทยาลัย” ออก และใหใชคําวา “บุคลากรที่มีสิทธิในการเสนอชื่อ” แทน
๓. ในขอ ๖ (๕) ใหตัดคําวา “จํานวนไมนอยกวาสองคน และไมเกินสามคน” ออก และใหใช
คําวา “ไมเกินสามคน” แทน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
สภาคณาจารยและข า ราชการ ไดจัดทําสารัตถะจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ชุดที่ ๔) เพื่อมอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ซึ่งในเนื้อหาจะ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

- ๑๒ ประกอบไปด ว ยการนํ า เสนอบทสนทนาจาก
ผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ตามโครงการ
เติมใจ เติมรัก เติมปญญา เพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน ที่สภาคณาจารยและขาราชการไดจัดใหมี
โครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. ดว ย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับ หนังสือ เรื่องการคัดคานผลการ
สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ และนายกสภามหาวิทยาลัย
ไดใหจัดทําสําเนามอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานแลว โดยหนังสือฉบับดังกลาวระบุวาไดจัดทํา
สําเนาหนังสือฉบับนี้ นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดังนั้น จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยเตรียมขอมูลชี้แจงตามประเด็นตาง ๆ ตามเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้ หากขอมูล
สวนใดที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เปนผูดําเนินการก็ใหคณะกรรมการสรรหารอธิการบดีฯ เปนผูใหขอมูล
ประกอบการทําหนังสือชี้แจงดังกลาว
๒. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะวา ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ในครั้งนี้ ควรจัดทําเปนบทเรียนของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรูและเปนประสบการณ
กับ คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ในที่ประชุมจึงมอบหมายให ผูชว ยศาสตราจารยบุญ เลิศ สงวนวัฒ นา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เปนผูจัดทําขอมูลในสวนของขั้นตอนการดําเนินการ
ต า ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ฯ ในส ว นของสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให เ ลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูจัดทําขอมูล และเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว มอบใหคณะกรรมการสภาทุกทานไดชวยกัน
ตรวจสอบความถูกตอง สําหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับทางดานกฎหมายก็มอบหมายใหอาจารยประเสริฐ ตันสกุล
เปนผูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
๓. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๖
มอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

- ๑๓ ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

