-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. นายประเสริฐ ตันสกุล
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๓. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๔. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๕. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๖. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๗. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๘. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
๙. อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด
๑๐. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๑. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๒. รองศาสตราจารยพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๔. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๕. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๖. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๗. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๘. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๙. นายอํานาจ นันทหาร

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

-๔เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมาประชุมพร อมกัน ครบองคประชุมแลว เลขานุการสภาฯ ไดแจงให
ทราบวา ศาสตราจารย เกษม จันทรแกว ติดราชการดวน ไมอาจมารวมประชุ ม และเปนประธานการประชุมได
ขออนุญาตให นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภาฯผูทรงคุณวุฒิที่อยูในที่ประชุ ม ทําหนาที่ประธานที่ประชุมและ
เปดการประชุม
นายประเสริฐ ตันสกุล ไดทําหนาที่ประธานที่ประชุม เปดการประชุม และใหดําเนินการประชุมไป
ตามลําดับวาระที่กําหนดไว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมใหประธานที่ประชุม มอบชอดอกไมและกลาว
แสดงความยินดีกับอาจารยของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตง
ตั้งใหดํารงตําแหนง ทางวิชาการใน ตําแหนง
รองศาสตราจารย ๑ ทาน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๓ ทาน ไดแก
๑. รองศาสตราจารยพงศชัย กลิ่นหอม สาขาเกษตรศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยประดิษฐ นารีรักษ สาขาภาษาอังกฤษ
๓. ผูชวยศาสตราจารยวชิระ สิงหคง สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร
๔. ผูชวยศาสตราจารยวิษณุ บัวเทศ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
๑.๒ อธิการบดี แจงที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดจัดงาน “นวโกสุมภ สดุดี ”
มุทิตาจิต แดผูเกษียณ อายุราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานรวมเปนเกียรติในการจัดงานดังกลาว ซึ่งในปนี้ ผูที่
เกษียณอายุราชการ รวมทั้งหมด ๙ ทาน เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายผูสอน จํานวน ๖ ทาน
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน จํานวน ๑ ทาน และลูกจางประจํา จํานวน ๒ ทาน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่
๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หองประชุม ศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
รายงานการประชุมมี จํานวน ๑๔ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

-๕- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

๒

เรื่องที่
๓

๔

๕

มติที่ประชุม
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น
๓๙ คน ประเภทภาคปกติ จํานวน ๑๙ คน
ประเภทภาค กศ.บป. จํานวน ๑๖ คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ๔ คน
มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด

การดําเนินงาน
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป

มติที่ประชุม
มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด พ.ศ. ๒๕๕๖
มีมติใหความเห็นชอบการกําหนด
สาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก งานเลขานุการ
สภาลงนามในขอบังคับดังกลาว ทราบ
แลว

มีมติอนุมัติตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย
๑. นายประดิษฐ นารีรักษ ตําแหนง
เลขที่ ๐๑๐๑ สาขาภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

งานเลขานุการ ไดนําเสนอ
งานเลขานุการ
นายกสภาลงนามในคําสั่งสภาที่๐๓๑/
๒๕๕๖ และแจงใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดทราบแลว

งานการเจาหนาที่และนิติการ
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเรื่องการ
กําหนดสาขาวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของมหาวิทยาลัยให ก.พ.อ.
เพื่อใหความเห็นชอบตอไป
งานการเจาหนาที่และนิติการ
ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ
งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

-๖-

๖

๗

๒. นายวิษณุ บัวเทศ ตําแหนงเลขที่
๐๖๖ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ตั้งแตวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๖
มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรและ
การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
และแผนรับนักศึกษาในหลักสูตร
มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จํานวน ๓ หลักสูตร
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๒) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
มติที่ประชุม

แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดําเนินตามขั้นตอน
ตอไป และแจงใหงานประสานการจัด
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทราบแลว
แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดําเนินตามขั้นตอน
ตอไป

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ๑๗ ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ) มหาวิทยาลัยฯ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๔ คน
๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๗ คน
๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๑.๕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

-๗๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ร ะดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี ๑๗ คน ปริญญาโท ๒ คน และ
ปริญญาเอก ๑ คน
๕.๒ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ความเปนมา
เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงาน
ระดับคณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคในพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเสนอรางงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ทั้งนี้ (ราง) การจัดสรรงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผานมารายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจายที่ขอกันเงินเหลื่อมป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒,๗๕๙,๗๗๗ บาท
๒. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๙๒,๑๙๒,๘๖๐ บาท
๓. อนุมัติรายจายที่ขอใชเงินคงคลัง จํานวน ๑๑,๙๘๘,๕๐๐ บาท
ที่ประชุมใหขอเสนอแนะใหปรับรูปแบบการเขียนขอตั้งงบประมาณจากเงินคงคลัง ตามขอแนะนํา
ของที่ประชุม ทีใ่ หจัดทําเปนโครงการ ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค และความจําเปนตองใชเงินคงคลังใหชัดเจน
๕.๓ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ .ศ.
พ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ในการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไปแลวนั้น ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

-๘ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ มีความสอดคลอง กับแผนกลยุทธ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ นําไปสูการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ รางแผนปฏิบตั ิราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผานมารายละเอียด
ตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ความเปนมา
ตามที่ มีขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๖ ขอตอเวลาราชการ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย ศุภพงศ ยืนยง และมหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๑๑๔๘ /๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาการตอเวลาราชการของรองศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง
ตามหลักเกณฑและวีการที่กําหนดใน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐ แลว มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการตอสภาฯ พรอมรายละเอียดการพิจารณาตามที่ ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระการประชุมนี้ (เอกสารแยกเลม)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ รองศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันสิ้น
ปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ
ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นําเสนอ และซักถามความเห็นของ
กรรมการที่เกี่ยวของประกอบดวย รวมทั้งไดพิจารณาในดานความเหมาะสม และความจําเปนของมหาวิทยาลัย
โดยรอบคอบแลว เห็นสอดคลองกับขอสรุป ที่เสนอใหใชมาตรการอื่นแกปญหาความขาดแคลนอัตรากําลัง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

-๙มติที่ประชุม เห็นชอบการไมตอเวลาราชการสําหรับรองศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการรายงานวา
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
ที่ผานมา ประธา นสภาคณาจารยแล ะขาราชการไดเขารวมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
(ราง )
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และไดเสนอความคิดเห็นใน ประเด็นของมาตรา ๘๖
และในมาตรา ๘๖ (๗)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
มติที่ประชุม กําหนดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่กําหนดไวเดิม
ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

- ๑๐ (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

