-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๖. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๗. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๙. นายอํานาจ นันทหาร
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๑๑. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
๑๓. อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด
๑๔. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๕. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๖. รองศาสตราจารยพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๔. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๕. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

-๔เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุม ใหนายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบชอดอกไม
และกลาวแสดงความยินดีอาจารยของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหน งรองศาสตราจารย จํานวน
๒ ราย ใหกับรองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค และรองศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุ มสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ ประชุมมี จํานวน ๑๑
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-๕เรื่องที่
๑.

๒

มติที่ประชุม
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น
๑๓๗ คน ประเภทภาคปกติ จํานวน ๑๑๖ คน
ประเภทภาค กศ.บป. จํานวน ๑๕ คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖ คน
ใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

การดําเนินงาน
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

งานเลขานุการคณะกรรมการ
งานเลขานุการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ไดแจงผลการ
ประเมินการติดตาม ตรวจสอบผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย / คณะ /
สํานัก / สถาบัน ทราบแลว
งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก งานเลขานุการ
สภาลงนามในคําสั่งสภาที่ ๐๒๘/
๒๕๕๖ และแจงใหคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ทราบแลว

๓

มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๔

งานการเจาหนาที่และนิติการ งานการ
มีมติอนุมัติตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งให
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปแลว เจาหนาที่และ
นิติการ
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย คือ
๑) นายไพโรจน เนียมนาค ตําแหนง
เลขที่ ๐๐๖๑ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
ตั้งแตวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒) นายศุภพงศ ยืนยง ตําแหนงเลขที่
๐๐๖๙ สาขาวิจิตรศิลป ตั้งแตวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๕๖
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)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-๖ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภท ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุม ) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒ คน
๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒ คน
๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๔ คน
๑.๕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จํานวน ๕ คน
๑.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ คน
๑.๗ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน
๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๔ คน
๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑๖ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๓ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น บัดนี้
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-๗ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ที่ ๐๒๔ / ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไปแลวนั้น อนึ่งเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับคณะ ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว คณะฯ จึงไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประจํา
คณะแทนตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอนแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ แลว จึงไดเสนอชื่อบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ประจําคณะ ดังนี้
๑) นายธนิรัตน ยอดดําเนิน
ผูแ ทนประธานโปรแกรมวิชา
เปนกรรมการ
๒) นายวีระพล พลีสัตย
ผูแทนคณาจารยประจําคณะ
เปนกรรมการ
๓) นายวสันต เพชรพิมูล
หัวหนาสํานักงานคณบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
ประเด็นพิจารณา
ตามที่เสนอ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕.๔ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความประสงคจะตอเวลาราชการใหกับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑ ราย คือ
นายศุภพงศ ยืนยง ตําแหนง รองศาสตราจารย สังกัดกลุมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อใหการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ และเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-๘จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต อเวลา
ราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังรายละเอียด
ตาม (ราง) คําสั่งที่แนบมาพรอมนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
๕.๕ การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพิจารณา
ผลการตรวจ และประเมินผลงานวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ /
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม
มีมติเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และ ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ดังขอมูลประกอบการพิจารณา
แนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๑ ราย และรองศาสตราจารย ๑ ราย ในตําแหนง
เลขที่และสังกัดเดิม
มติที่ประชุม อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายวชิระ สิงหคง ตําแหนงเลขที่ ๐๑๕๒ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร
ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. นายพงศชัย กลิ่นหอม ตําแหนงเลขที่ ๐๑๓๒ สาขาเกษตรศาสตร
ตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
๕.๖ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การกําหนดสาขาวิชาที่
สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-๙ความเปนมา
ตามที่มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๔ พิจารณาเห็นวาขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยในสาขาวิชาการ
ที่สอดคลองกับความตองของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ. ใหมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหวางลา นั้น เพื่อใหการกําหนดสาขาวิชาที่ สอดคลองกับความตองการของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ
กําหนดสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม
๕.๗ การพิจารณา (ราง) นโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
ความเปนมา
ดวยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จําเปนตองเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานระดับคณะ และหนวยงาน
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดดังกลาว จะตองเปนไปตามกรอบ
นโยบายที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงิน เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ เปนไปไดดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ รางนโยบายดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
เลขานุการสภาฯ ไดขออนุญาตที่ประชุม ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ไดนําเสนอ (ราง) นโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗ และตอบขอซักถามจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่เสนอ และนําไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ โดยใหแนวทางในการดําเนินงานวาควรจะเปนประโยชนกับ
ทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางแทจริงและใชทรัพยากรอยางคุมคา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมกา รสงเสริมกิ จการมหาวิทยาลัย จะ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ สงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด หลังจากการประชุม
เรียบรอยแลวจะสรุปผลการประชุมมาแจงสภามหาวิทยาลัยไดทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
ขณะนี้ไดมีการจัดตั้งสมาคมสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย ซึ่งผูชวยศาสตราจารย
ดร.นพคุณ ชูทัน ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการของสมาคมฯ ในขณะนี้สมาคมฯ ไดมีการดําเนินการรวมกัน
พิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.............. เพื่อนําเสนอขอดี ขอเสีย
และขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อนุญาตใหการประปาสวนภูมิภาค
เขต ๑๐ จัดทําการกอสรางสถานีจายน้ํา นั้น ขอใหทางมหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับรูปแบบ ภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอม ที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอกิจการมหาวิทยาลัยฯ
๒. การประชาสัมพันธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ซึ่งขณะนี้
มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีจํานวนเพิ่ม มากขึ้น หากทางมหาวิ ทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จัดกิจกรรม
ตาง ๆ ก็เห็นควรที่จะใชการประชาสัมพันธเพื่อ ใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัย จะได เปนที่รูจัก
และขอให มีการพัฒนาหลักสูตรตามคว ามตองการของทอ งถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะ ทําใหนักศึกษามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ควรมีการกําหนดรายวิชาที่เกี่ยวกับทองถิ่นของจังหวัด
กําแพงเพชรของเรา อาทิเชน “วิชากําแพงเพชรศึกษา ” เพื่อแสดงถึงอัตลักษณของจังหวัดกําแพงเพชร
เปนการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับตัวของเราเอง และควรมีการจัดตั้ง “ชุมนุมเกียรตินิยม” เพื่อใหนักศึกษาที่ไดรับ
เกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยเกิดความภาคภูมิ ใจ และเห็นคุณคาของการไดรับเกียรตินิยม เปนขวัญและกําลังใจ
สําหรับผูที่ไดรับเกียรตินิยม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะจัดทําบุญ ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ และจัดงาน “มุทิตาจิต ” แดขาราชการและบุคลากรผูเกษียณอายุราชการประจําป พ .ศ.
๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญ นายกสภา มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานใหเกียรติรวมกิจกรรมดังกลาว
๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก และประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-๑-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

