-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๖. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๗. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๘. นายอํานาจ นันทหาร
๙. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๑. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๒. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๓. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๓. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๕. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๖. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๗. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

ผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๔๒. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใหประธานที่ประชุมใหนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบ
ชอดอกไม และกล า วแสดงความยิ นดี กับผูชวยศาสตราจารยป าจรีย ผลประเสริฐ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗
มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น ๘ อาคารเรี ย นรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
รายงานการประชุมมี จํานวน ๙ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๕ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดนําเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ กษา เพื่ อ ขอให นํ า ความกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ แต ง ตั้ งอธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
กํ าแพงเพชร นั้ น บั ดนี้ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี ได ขอให สํานั กราชเลขาธิก ารนําความกราบบั งคมทู ล
พระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง แล ว มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ วิ ท ย
วงษบุญมาก ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับประกาศ
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ พรอมนี้นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดี และใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับคาจาง สําหรับการจางงานของ
เจาหนาที่บุคลากร จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องนี้มาพิจารณาดําเนินการตอไป
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

๒.

๓.

มติที่ประชุม

การดําเนินงาน
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕
รวมทั้งสิ้น ๓๗๒ คน ประเภทภาคปกติ
จํานวน ๒๖๗ คน ประเภทภาค กศ.บป.
จํานวน ๑๐๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒ คน
แจงงานการเจาหนาที่และนิติการ
อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ใหกับ
นางสาวปาจรีย ผลประเสริฐ สาขาบริหารธุรกิจ
และการจัดการ ในตําแหนงเลขที่ และสังกัดเดิม
ตั้งแตวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภา
งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่ง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

งาน
เลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๖-

๔.

เรื่องแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๑ /
๒๕๕๖ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามในคําสั่งดังกลาว และแจงให
กรรมการทุกทานทราบแลว
มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่ง สภา งาน
จํานวน ๓ คณะ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เลขานุการ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน
เรื่องแตงตั้งคณบดี ตามคําสั่งสภา
เนียมนาค แตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยที่ ๐๑๒ / ๒๕๕๖
อุตสาหกรรม
ใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามใน
๒. อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด แตงตั้ง คําสั่งดังกลาว และแจงใหคณบดีทั้ง ๓
เปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทราบแลว
๓. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล
แตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ที่ประชุมรับทราบ

ประธานที่ ป ระชุ ม ให เ ลื่ อนระเบีย บวารที่ ๕.๒ การพิจ ารณาเลือกบุค คลเพื่อ แต งตั้ง เป น คณบดี คณะ
ครุศาสตร และ ระเบียบวารที่ ๕.๓ การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มาพิจารณากอน และหลังจากนั้นจึงเรียงลําดับตามที่เสนอ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ครุศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๐๑๐ / ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น
คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเพื่อใหการไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๗จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ไดนําเสนอรายละเอียดการสรรหา
คณบดีคณะครุศาสตรตอสภามหาวิทยาลัย
นายวีระศักดิ์ ปบัว ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นําเสนอวา คณะกรรมการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนที่เรียบรอยแลว ไดรายชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร โดยเรียงรายชื่อบุคคลตามลําดับตัวอักษร ดังนี้
๑. ดร.ชัยรัตน บุมี
๒. อาจารยบุญลอม ดวงวิเศษ
๓. ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
พรอมนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอเอกสารประวัติวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ และผลงานของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
ที่ประชุมจึงมีมติใหใชวิธีการลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย โดยใชบัตรลงคะแนนเลือกที่ลงนาม
โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน
ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๒. นายอํานาจ นันทหาร
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพคุณ ชูทัน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

ประเด็นพิจารณา พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะบดีคณะครุศาสตร
มติที่ประชุม มีมติคัดเลือก ดร.ชัยรัตน บุมี เพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป
๕.๓ การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๘สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ที่ ๐๐๙ / ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ นั้น ในการนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเพื่อใหการ
ไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ตามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว โดยมีตําแหนงที่ทําการ
สรรหา ดังตอไปนี้
๑) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒) ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๓) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาฯ ไดนําเสนอรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัย
นายวีระศักดิ์ ปบัว ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ นําเสนอรายงานผลการดําเนินการสรรหาดังนี้
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจากการสัมภาษณ และเอกสารแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนวยงาน ความเหมาะสม ดานบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ ประวัติการทํางาน ผลงานในอดีตและ
ปจจุบัน ความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แลว
มีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรนํารายชื่อพรอมประวัติของผูรับการเสนอชื่อทุกรายในหนวยงานที่มีรายชื่อไมเกิน ๓
รายชื่อ เสนอสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๑ ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส
๑.๒ ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ปญญา
๒. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
๓. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑ รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ
๓.๒ อาจารยศิลปณรงค ฉวีพัฒน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๙๔. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว
๕. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้ง ๕ หนวยงาน
ที่ประชุมจึงมีมติใหใชวิธีการลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย โดยใชบัตรลงคะแนนเลือกที่ลงนาม
โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน
ชุดเดียวกันกับการพิจารณาคัดเลือกคณบดีคณะครุศาสตร
และดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามลําดับดังนี้
๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒) สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๓) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ เพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก อาจารยเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

- ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติใ หป ริญ ญาบัต รผูสํ าเร็จ การศึ กษาดั งกลา ว รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๑ คน
๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๐ คน
๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๗๘ คน
๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑๒ คน
๑.๕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
๑.๖ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๑.๗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๔ คน
๑.๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน
๙ คน
๒.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จํานวน
๔ คน
๒.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๓ คน
๒.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓๘ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓ คน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน ๓ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

- ๑๑ ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินในโครงการพัฒนา
ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการดําเนินงานพัฒนาครูตาม
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงนําเสนอระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การรับจายเงินในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง
(Coaching and Mentoring) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ
รับจายเงินในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ
จายเงินในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่เสนอ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
๕.๕ การพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี และรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี
ความเปนมา
๑. ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ดังสําเนา
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๓
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น
๒. สืบเนื่องจากความตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

- ๑๒ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดแก
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒) ทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย
๓. บัดนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดนําเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ประกอบดวย
๑) ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
๒) ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ
๓) รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา และโครงการพิเศษ
๔) รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา
๕) ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
๖) ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ
รายละเอียดประวัติผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระ
งาน ปรากฏแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
๕.๖ การพิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ความเปนมา
สืบเนื่องจากความตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

- ๑๓ พ.ศ.๒๕๔๗ กํ า หนดให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง มิ ใ ช ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีไดเสนอแตงตั้งรองอธิการบดี ในระเบียบ
วาระที่ ผ า นมาแล ว นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย อย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อธิการบดีจึงขอนําเสนอชื่อรองอธิการบดีเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝายวิชาการ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ทั้งนี้ตั้งวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เปนตนไป
ประเด็นพิจารณา แตงตั้งรองอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่เสนอ
๕.๗ การพิจ ารณาจ ายเงิน รายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงิน ประจํา ตําแหนง เงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางราย
เดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ

ความเปนมา
ตามที่ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ วิ ท ย วงษ บุ ญ มาก
ให ดํ า รงตํ า แหน งอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ กําแพงเพชร ตามประกาศสํานักนายกรัฐ มนตรี ลงวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก ไดเสนอแตงตั้ง
รองอธิการบดี ไปแลวนั้น ในการนี้ เพื่อใหการเบิกจายเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
เงิ น ค า ตอบแทนเหมาจ า ยแทนการจั ดหารถประจํ าตํา แหนง และเงิน ค าจ างรายเดือ นแกผู ดํารงตํ าแหนง รอง
อธิ การบดี ที่เกษี ย ณอายุ ราชการ เปน ไปดว ยความเรียบรอย มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือน สําหรับผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงิน
ประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และ
เงินคาจางรายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

- ๑๔ 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 า ตอบแทนประจํ า ตํ า แหน ง เงิ นค า ตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา ตําแหนงรองอธิก ารบดี ที่
เกษียณอายุราชการ
๒) อนุมัติจ ายเงิ นรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปน เงินคาจางรายเดือนตํ าแหน ง
รองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม อนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงและเงินคาจางรายเดือน
สําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ ตามที่เสนอ
๕.๘ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการชุดดังกลาว ไดปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป แลว และดวยความเห็นชอบ
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์
ปบัว เปนประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไปแลวนั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวารนี้
ประเด็นพิจารณา
ผลงานของมหาวิทยาลัย

พิจารณา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ เพื่อใหครอบคลุมประเด็นที่คณะกรรมการประสงค จะประเมิน
เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะขอเพิ่มจํานวนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเพื่อใหมีความคลองตัวของ
คณะกรรมการในการดําเนินงานและประสานงาน จึงใหมหาวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
ไปหารือกันเพื่อปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ เสร็จแลวใหนําเสนอใหนายกสภาลงนามและดําเนินการตอไป
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

- ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
-

ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

