-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. นายประเสริฐ ตันสกุล
๓. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๕. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๖. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๗. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๘. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา สุกกระ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๕. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๔. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๕. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๖. นายสมจิตร ลื้มลือชา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

๗. นายอํานาจ นันทหาร
มหาวิทยาลัย
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล

-๔-

ประธานคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑. ตามที่ ได มี บุ ค คลจั ด ทํ า หนั ง สื อ คั ด ค า นผลการสรรหาอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ฉบับนําเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น ขณะนี้บุคคลที่ปรากฏชื่อ
ทายหนังสือฉบับดังกลาว คือ นายอานนท วงษมณี และผูชวยศาสตราจารยอนุชา เกตุเจริญ ไดทําหนังสือถึง
มหาวิทยาลัยโดยแจงวามีการปลอมลายมือชื่อตนเองเพื่อจัดทําหนังสือคัดคานผลการสรรหาอธิการบดี ซึ่งตนเองได
แจงความไวที่สถานีตํารวจภูธรเมืองกําแพงเพชร แลว พรอมกันนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยสอบสวนหาขอเท็จจริง
เพื่อหาตัวผูจัดทําหนังสือขางตน ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
แลว
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ มสภามหาวิท ยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรี ย นรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๙ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระ
นี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ให แ ก ไ ขรายงานการประชุ ม ในหน า ที่ ๔ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑
แกไขจาก รายชื่อผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย “จากผูบริการ” เปน “จากผูบริหาร”
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

-๕หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖

ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทรที่ ๗ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๖ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

๒

๓

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาภาค ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๒๓ คน ประเภทภาคปกติ
จํานวน ๒๑ คน และประเภทภาค กศ.บป.
จํานวน ๒ คน
แจงกองนโยบายและแผน
มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบ
อัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดําเนินการจัดสงหนังสือแจงให
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแลว
มอบใหงานการเจาหนาที่และนิติ
มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ และ
ใหแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ การดําเนินแกไขตามขอเสนอแนะที่
กําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และ ประชุม และนําเสนอใหนายกสภา
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
มหาวิทยาลัย ลงนามเรียบรอยแลว
ตามขอเสนอแนะ ของที่ประชุม

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

กองนโยบาย
และแผน

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

๔

-๖มอบใหงานการเจาหนาที่และนิติ งานการ
มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ และ
ใหแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ การดําเนินแกไขตามขอเสนอแนะที่
เจาหนาที่และ
กําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และ ประชุม และนําเสนอใหนายกสภา
นิติการ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวน
มหาวิทยาลัย ลงนามเรียบรอยแลว
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ตอบขอหารือเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) และ (ฉบับที่ ๗)
ความเปนมา
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอหารือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๖๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีการบังคับใช

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ วา ก.พ.อ. ไดปรับปรุงการใช
บังคับหลักเกณฑดังกลาวใหม ตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๘) แลว และขอใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาทายระเบียบวาระนี้
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
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

-๗เนื่ อ งจากในภาคเรี ย นที่ ๑
ป การศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ให ป ริ ญ ญาบั ตรผูสํา เร็ จ การศึก ษาดัง กล าว รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๔ คน
๑.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๑.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๖ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๓ คน ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน
๑ คน
๒.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๒ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
จํานวน ๑ คน
๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จํานวน ๑ คน

๓.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น
จํานวน ๒ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ และใหขอเสนอแนะไว
๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารที่ประกอบการขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา โดยใหแสดงจํานวนรอยละผูสําเร็จการศึกษาของแตละหลักสูตรวาเปนอยางไร เพื่อเปนขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

-๘๒. ควรจัดลําดับผูสําเร็จ
การศึกษาในแตละคนวาอยูในลําดับใดของชั้น เนื่องจาก
เห็นวาปจจุบันหนวยงานเอกชนใชเปนขอมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนที่จะไดรับ
๕.๒ การพิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจาง
รายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีที่
เกษียณอายุราชการ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๑ / ๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ และมีคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการระหวางการนําเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๖ ไปแล ว นั้ น ในการนี้ เพื่ อใหการเบิกจา ยเงิน ประจํา ตําแหนง เงิน ค าตอบแทนประจํา ตํ าแหน ง
เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือนแกผูดํารงตําแหนงดังกลาว
เปน ไปด วยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงิน รายไดนอก
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจั ดหารถประจํ า ตํ า แหน ง และเงิ น คา จางรายเดือ น สํ าหรั บ ผูดํ ารงตํา แหน ง เป น ผูรั กษาราชการแทน
อธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ รองอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงิน
ประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และ
เงินคาจางรายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงตางๆ ดังนี้
๑) อนุ มั ติ จ า ยเงิ น รายได น อกงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย เป น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
เงิ น ค าตอบแทนประจํ า ตํ า แหน ง เงิ นค า ตอบแทนเหมาจ ายแทนการจัดหารถประจํ าตําแหนง และ เงินค าจา ง
รายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี

๒) อนุมัติจายเงินงบประมาณแผนดิน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร
หมวดคาตอบแทน เปนเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงรองอธิการบดี
๓) อนุ มั ติ จ า ยเงิ น รายได น อกงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย เป น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
เงิ น ค าตอบแทนประจํ า ตํ า แหน ง เงินค า ตอบแทนเหมาจ ายแทนการจัดหารถประจําตํ าแหน งรองอธิการบดี ที่
เกษียณอายุราชการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

-๙๔) อ นุ มั ติ จ า ย เ งิ น ร า ย ไ ด น อ ก งบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนเงินคาจางรายเดือน
ตําแหนง รองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม อนุมัติใหเบิกจายตามที่เสนอ โดยใหหลักการวารายจายในสวนใดที่เบิกจายจาก
งบประมาณแผนดินไดใหเบิกจายตามระเบียบ ในสวนใดที่เบิกจายในงบประมาณแผนดินไมได ใหเบิกจายจากเงิน
รายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย
๕.๓ การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ได อ นุ มั ติ ง บประมาณเงิ น นอกงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๖,๐๒๕,๖๑๐ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน
๒๕,๒๓๕,๗๔๐ บาท และงบประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํ านวน
๙๐,๗๘๙,๘๗๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๗๘.๘๘ ของประมาณการรายรับระหวางป)
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการ
จัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) ตอสภา
มหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ ๓ จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลําดับ
โครงการ
จํานวนเงิน(บาท)
เหตุผลความจําเปน
๑ โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
๖,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อบริหารจัดการโครงการจัด
สาขาวิชาชีพครู
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู
และจัดซื้อวัสดุประจําโครงการ
รวมเปนเงิน
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม
๓ (เพิ่มเติม)
ตามที่เสนอ

- ๑๐ อนุมัติเงินนอก
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่

๕.๔ การพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร โดยมี
รายละเอียดตามรายงานการประเมินตนเอง (Sar Card) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๖ ประเด็น
ยุทธศาสตร และ ๔๘ ตัวชีว้ ัด ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
แยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ใหความชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ และใหมหาวิทยาลัยฯ ชวยปรับปรุงการดําเนินงานในสวนประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีคะแนนประเมินตนเองอยูในระดับ ๓.๓๐๙๔
๕.๕ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และคณบดีค ณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม ตามคํา สั่ง สภามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ที่ ๐๐๔ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เปนตนไป มีผลใหการดํารงตําแหนงของคณบดี จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
นี้นั้น
ทั้งนี้ความตาม ขอ ๕(๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง
เปนประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) ซึ่งคัดเลือกกันเอง ประเภทละหนึ่งคน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

- ๑๑ กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) ซึ่ง
คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทําหนาที่
ดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารทําหนาที่
เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

ประเด็นพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบดวย
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกสองคน เปนกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากผลการเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละกลุม
ดังนี้
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
กรรมการ
๒. นายวีระศักดิ์ ปบัว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา โฆวิไลกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร. สมชัย วงษนายะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย
เปนกรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร เปน
กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

- ๑๒ ๑ . ด ว ย ส ภ า ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ
ขาราชการ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการสภา
คณาจารยและขาราชการ ประจําป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ มอบใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสาร ที่แนบมาพรอมนี้
๒. ขอใหมหาวิทยาลัย ชวยเรงรัดการดําเนินการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกําหนดเวลา
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร สวนในเดือนตอไปหลังจากนี้กําหนดใหเปนวันพฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน และใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยจัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

- ๑๓ ( ผู ช ว ย
ศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

