รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
-------------------------------• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๕. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๖. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๗. นายสุชาติ ตรีรัตนวฒ
ั นา
๘. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๙. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๐. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๖. ผูชว ยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑. นายประเสริฐ ตันสกุล
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๓. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๕. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ข.
ก. รายนามกรรมการทีล่เขาประชุ
ารวมประชุ
ม ม

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒๖. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๗. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงษ
๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางปรียานุช พรหมภาสิต
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดประสานขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา จากมูลนิธเิ พื่อเกือ้ กูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) โดยมูลนิธิฯ ไดพิจารณา
มอบทุนการศึกษาประจําป ๒๕๕๓ ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน ๒๕ ทุน
แบงเปน สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน ๑๕ ทุน และสาขาอื่นๆ จํานวน ๑๐ ทุน ซึ่งเปนทุนแบบใหเปลา ทุนละ
๒๐,๐๐๐ บาทตอป แบงเปน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการจัดทําประกาศ
และกําหนดหลักเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
๒. อาจารยของมหาวิทยาลัย ไดแก อาจารยกมลวัฒน ภูวิชิต อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
สาขาภาษาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเซาทแธมตัน (University of Southampton) ประเทศสหราชอาณาจักร
ซึ่งจะตองใชทนุ การศึกษาประมาณปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนีม้ หาวิทยาลัยกําลังพิจารณาหาแนวทาง
สนับสนุน เนือ่ งจากเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่
๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นัน้
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๙ หนา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนนิ งานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่อง
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ที่
๑ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับ
มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทํา คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดว ย รางฯ และฝายนิติการปรับแกตามมติ
จัดทํารางฯ และ
การกําหนดภาระงานทางวิชาการ ของผู สภาฯ ซึง่ จะนําเสนอนายกสภา
ฝายนิตกิ าร
มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใชและถือ
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชว ย
ปฏิบัติตอไป
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ขณะนี้คณะกรรมการจัดทําราง
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒
กําลังพิจารณาจัดทํา รางประกาศภาระ
งานที่เหลือ ตามทีก่ ําหนดในขอ ๕ (๒)
แหงขอบังคับ โดยจะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน
๒ การพิจารณา (ราง) แผนการปฏิบัติ
กองนโยบาย
มอบหมายใหกองนโยบายและ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
แผนรวบรวมเพื่อแจงหนวยงานภายใน และแผน
๒๕๕๓
มหาวิทยาลัย และเตรียมการจัดสง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ ตอไป
๓ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอก
กองนโยบาย
มอบหมายใหกองนโยบายและ
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ
แผน กรอกขอมูลโครงการตางๆ ที่ไดรับ และแผน
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒พ.ศ.๒๕๕๓

เรื่อง
มติที่ประชุม
ที่
๔ การพิจารณาจางผูเกษียณอายุราชการ
ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่ คราว กรณี
อายุเกิน ๖๕ ป

อนุมัติจัดสรร เขาสูระบบบัญชี ๓ มิติ
เพื่อแจงใหแตละหนวยงานดําเนินการ
เบิกจายตามโครงการ
การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได
เลขานุการสภา
จัดทําหนังสือราชการ แจงมติสภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ไปยังบุคคลดังกลาว ซึ่งได
รับทราบมติดงั กลาวแลว และมีหนังสือ
ราชการมายังมหาวิทยาลัย วาไม
ประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
รายละเอียดจะนําเสนอตอทีป่ ระชุม
ทราบในระเบียบวาระที่ ๔.๕

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
๒๕๕๒
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ เพื่อนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงาน
งบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) จึงนําเสนอที่ประชมุ เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียน ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒(เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตั รผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒ญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ ผลเปนทีถ่ ูกตองแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๗๖ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๒ คน
๑.๒ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๔๐ คน
๑.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๒ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๘ คน
๑.๕ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๑๔ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิน้ ๓๖ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑ คน
๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๒๗ คน
๒.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๖ คน
๒.๔ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน ๒ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๖ คน ประกอบดวย
๓.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑ คน
๓.๒ สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๕ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตตอที่ประชุม นําระเบียบ
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําป
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ เปนวาระสุดทายในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
๕.๓ การพิจารณาคางานกองกลางเพือ่ กําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘
ความเปนมา
ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เพื่อประเมิน
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒ใหผานการประเมิน เนื่องจากเห็นวางานมีคณ
ุ ภาพ เหมาะสม เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘ ตามประกาศหลักเกณฑ และการประเมินคางานของตําแหนง
ประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีหลักเกณฑการประเมินวิเคราะหคางาน
ประกอบดวย ๔ องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (๓๐ คะแนน)
องคประกอบที่ ๒ ความยุงยากของงานและความสามารถที่จาํ เปนในการปฏิบัติงาน
(๔๐ คะแนน)
องคประกอบที่ ๓ การควบคุมบังคับบัญชา และการตรวจสอบงาน (๑๕ คะแนน)
องคประกอบที่ ๔ ความรูท ตี่ องการในการปฏิบัติงาน (๑๕ คะแนน)
รวมคะแนนทัง้ ๔ องคประกอบ ๑๐๐ คะแนน และตําแหนงที่ผา นการประเมิน กําหนดใหเปนระดับ ๗ – ๘
นั้น จะตองไดคะแนนรวม ๗๐ – ๘๐ คะแนน ดังปรากฏผลการประเมินตามองคประกอบที่ ๑ – ๔ ของ
คณะกรรมการดังนี้
กรรมการคนที่ ๑
ให ๘๕.๒๕ คะแนน
กรรมการคนที่ ๒
ให ๘๓.๓๘ คะแนน
กรรมการคนที่ ๓
ให ๘๔ คะแนน
รวม ๒๕๒.๖๓ คะแนน
เฉลี่ย ๘๔.๒๑ คะแนน
งานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ไดนาํ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
มีมติเห็นชอบใหผานการประเมินคางานกองกลาง เพื่อกําหนดใหเปนระดับ ๗ – ๘ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศมหาวทิ ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ และการประเมินคางานของ
ตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาคางานกองกลางเพื่อกําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘

มติที่ประชุม อนุมัติใหคางานกองกลาง กําหนดตําแหนงเปน ระดับ ๗ – ๘ ตามทีเ่ สนอ
๕.๔ การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติใหนาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนง เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก
นายอารักษ ชัยมงคล ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ขัน้ ๓๒,๑๖๐ บาท
ตําแหนงเลขที่ ๐๐๒๒ สาขาการบริหารการศึกษา นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อ
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหการอนุมัติกาํ หนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ในตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ ทัง้ นี้ ตัง้ แตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
๕.๕ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการใหอาจารย
ประจําตามสัญญาจางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ความเปนมา
เพื่อเปนการสมควร จัดทําระเบียบการใหอาจารยประจําตามสัญญาจางไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงานและปฏิบัติการวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลสําหรับอาจารยประจําตามสัญญาจาง
ซึ่งระเบียบดังกลาวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ แลว มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รางระเบียบดังกลาว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการใหอาจารยประจําตามสัญญาจางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิ ารวิจยั
พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ประชุมพิจารณาใหมีการแกไข และขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
๑. แกไขนิยามคําวา “ศึกษา” ในขอ ๓ โดยตัดคําวา “หรือการวิจยั ” เปนดังนี้
“ศึกษา” หมายความวา “การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัย
ตามหลักสูตร...หรือตอจากการฝกอบรมนัน้ ดวย”
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒๒. ความตามขอ ๕ ใหแกไข เปนดังนี้
“ขอ ๕ อาจารยประจําตามสัญญาจาง ทีจ่ ะไปศึกษาในหรือตางประเทศ ตองมี
คุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนผูมวี ันปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป
(๒) ผูไปศึกษาตองมีอายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ นับถึงวันเปดภาคการศึกษา
(๓) เปนผูมีรางกายสมบูรณและไมเปนโรค ตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มี
ลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
สําหรับผูท ี่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒)
และ (๓) แลว จะตองเปนผูท ี่มีความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑทจี่ ะใชในการศึกษานั้นได
ในกรณีท่ขี าดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
๓. ความตามขอ ๑๓ ใหแกไข เปนดังนี้
“ขอ ๑๓ หลักเกณฑการจายเงินเดือน หรือเงินประจําตําแหนง หรือเงินอืน่ ๆ
ที่อาจารยประจําตามสัญญาจางพึงได ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจายเงินของประเภทนัน้ ๆ
๔. ในการพิจารณาอนุมัติใหไปศึกษาตอ มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาสาขาวิชาที่ขาดแคลน
มติที่ประชุม อนุมัติใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ
ใหอาจารยประจําตามสัญญาจางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหลักการ และ
ใหทบทวนแกไขตามขอเสนอ โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวประชุมครั้งตอไป
๕.๖ การพิจารณารายงานการประเมินตนเองตามหนาที่ และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปแลวนัน้ โดยมีตัวชี้วดั ที่ ๑๒.๑
ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกาํ หนดแนวทางการประเมินผล จํานวน ๕ ประเด็น ซึง่ ในประเด็นที่
๕ กําหนด ดังนี้
“ประเด็นที่ ๕ สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และการดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒าลัยและผูบ ริหาร ดําเนินการ กําหนด
แนวทางการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผูบริหาร ไดจัดทําเกณฑการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ในการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองฯ ซึ่งดําเนินการเสร็จสิน้ แลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
รายงานการประเมินตนเองตามหนาที่ และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม ในประเด็นจํานวน
กรรมการที่เขารวมการประชุมในแตละครั้ง โดยมีคาเฉลีย่ รอยละ ๗๗.๙๖ ซึ่งต่าํ กวาเกณฑที่กาํ หนดไว รอยละ
๘๐ อาจสืบเนื่องมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ เปนบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญและมี
ภารกิจมาก ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมทุกครั้งได แตทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด ที่ประชุมจึง
เสนอใหมกี ารประชุมนอกสถานที่
มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบผลการประเมินและขอเสนอแนะที่เสนอ

๕.๒ การพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีอํานาจหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจายงบประมาณ การจัดการศึกษา และการวิจัย นัน้

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒บัดนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑและวิธีการรับฟง
ความคิดเห็น ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลว สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อ - สกุล
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ
ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย
อาจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข

ตําแหนง

อธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
คณบดีคณะเทคโนโลยีฯ
ผูอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ครองแกว
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด
ปฏิบัติหนาที่แทน ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารยชชั ชัย พวกดี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะฯ
ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ธัญญะวัน ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพฯ

คะแนน
ที่ได
๙๕
๘๓
๘๕
๘๓
๘๘
๘๐
๘๕

ระดับ

๘๓
๘๓

ดีมาก
ดีมาก

๘๑
๘๕
๘๕
๘๓

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
ที่ประชุมใหแกไขหัวขอประเด็นการประเมินหนวยงานสนับสนุน ทัง้ ๕ หนวยงาน จากประเด็น
“การจัดการศึกษา” เปน “การสนับสนุนการจัดการศึกษา”
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ตามที่เสนอ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมระดมทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓ ทีจ่ ะถึงนี้ รวมถึงการพิจารณาหาแนวทางการ
จัดตั้งชมรมศิษยเกา หากมีความคืบหนาจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะตอไป
ที่ประชุมเสนอแนะใหดําเนินการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เชน ประเด็นการคาชายแดน
ผลผลิตทางการเกษตร หรือการเคลื่อนยายแรงงานตางชาติ ที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน นําเสนอสรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยกับการกํากับนโยบายในสหรัฐอเมริกา : ประสบการณจากการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
สภามหาวิทยาลัยของไทย แทน ผูชว ยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ทีข่ ออนุญาตลาประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
๑. เอกสารทีน่ ําเสนอ ควรระบุเปน “เอกสารเพื่อเปนกรณีศึกษา”
๒. สภาคณาจารยและขาราชการ ควรสํารวจและสรุปประเด็นความตองการการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร รวมถึงความคิดเห็นตอการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลใหสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ / กิจกรรม
ยกยอง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณใหกับอาจารย ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน หรือผูที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณดีเดน รวมถึงนักศึกษาที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีผลงานหรือผลการเรียนดีเดน หรือ
กรณีที่ไดรับรางวัลใดๆ ควรทําการประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทัว่ กัน โดยอาจออกเปนระเบียบเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติโดยทั่วไป
สวนประเดน็ ขอเสนอแนะอืน่ ๆ ไดสอดแทรกไวในระเบียบวาระตางๆ แลว
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้
ครั้งที่
วันที่
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

-๑๒๑ / ๒๕๕๓
๒ / ๒๕๕๓
๓ / ๒๕๕๓
๔ / ๒๕๕๓
๕ / ๒๕๕๓
๖ / ๒๕๕๓
ครั้งที่
๗ / ๒๕๕๓
๘ / ๒๕๕๓
๙ / ๒๕๕๓
๑๐ / ๒๕๕๓
๑๑ / ๒๕๕๓
๑๒/ ๒๕๕๓

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. นายวีระศักดิ์ ปบัว ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
แจงวาคณะกรรมการฯ จะปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ นี้
เนื่องจาก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ไมมีขอกําหนดเกีย่ วกับจํานวนวาระการดํารงตําแหนง ที่ประชุม
จึงมีมติใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกวาระหนึง่ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
จัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามแตงตั้งตอไป
๓. ที่ประชุมอภิปรายประเด็นการกําหนดอํานาจหนาทีข่ องคณบดี เนื่องจากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มิไดกําหนดไวอยางชัดเจน จึงมีมติใหฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยศึกษา
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
๔. มหาวิทยาลัยฯ ไดรับแจงวา มารดาของอาจารยประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดถึงแกกรรมลง กําหนดพระราชทานเพลิง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ณ วันเทพศิรนิ ทราวาส จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน รวมเปนเจาภาพในวันดังกลาว
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทกึ และสรุปรายงานการประชุม
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)๒๕๕๒

บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

-๑๒-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๒

