-๓• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
• ๔. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
ผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายประเสริฐ ตันสกุล
๖. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๙. นายสุชาติ ตรีรัตนวฒ
ั นา
๑๐. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๑. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
• ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
คณาจารยประจํา
๑๖. ผูชว ยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน
ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๓. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๔๕. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๖. นางมะลิวลั ย รอดกําเหนิด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางปรียานุช พรหมภาสิต
๒. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึง
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขออนุญาต
ตอที่ประชุมนําเสนอระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูบริหาร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เพื่อจะไดขออนุญาตใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผูบริหาร ทัง้ ๔ ทา นเขารวมประชุมตอไป
ที่ประชุมอนุญาต
๔.๑ รายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบ ริหาร
ความเปนมา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของมหาวิทยาลัยตามวาระ ทําใหการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหารสิน้ สุดลง บัดนี้ไดมีการสรรหาผูบริหารตําแหนงตางๆ เรียบรอยแลว
มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร
สืบแทนบุคคลเดิม ตามหลักเกณฑและวิธีการแหงขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฎชือ่ ผูไดรับเลือกเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร แตละกลุม ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ ผูแทนจากผูด ํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ผูแทนจากผูด ํารงตําแหนงรองอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงคณบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
ผูแทนจากกลุมผูดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ
ตามขอบังคับฯ กําหนดใหอธิการบดีนาํ รายชื่อของบุคคลที่ไดรับการเลือก เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และใหผูไดรับเลือกมีสถานภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแตวนั ที่
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๕มหาวิทยาลัยประกาศรายชือ่ ผูไดรับเลือกเปนตนไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือก ตั้งแต
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แลว จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และอนุญาตใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบ ริหาร เขารวมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การลงนามความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดานโลจิสติกส โดยอธิการบดีไดเขารวมพิธีลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการกับประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ที่ผานมา อนึง่ มีมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือจํานวน ๒ มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความรวมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มีความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
สําหรับขอบเขตความรวมมือ มี ๓ ประเด็นไดแก
๑. รวมมือในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ดานโลจิสติกสและการ
จัดการ ซึง่ ขณะนี้ไดรวมกันดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในระเบียบ
วาระที่ ๕ ตอไป ทัง้ นีจ้ ะทําการเปดการเรียนการสอนดังกลาว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
๒. รวมมือในการพัฒนาวิชาชีพดานโลจิสติกสและการจัดการใหแกคณาจารย โดยการจัดอบรม
ใหแกคณาจารยและสนับสนุนวิทยากรตามแตความเหมาะสม
๓. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหมีความเขาใจในกระบวนการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ
รายละเอียดความรวมมือตามเอกสารบันทึกความรวมมือที่แนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ หองประชุมบุญฑริก ชั้น ๓ อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ พระนคร
แกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร นั้น ฝายเลขานุการไดจั ดทํารายงานการประชุม
เสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๙ หนา รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ใหแกไขตัวเลข ในหนา ๑๕ ขอ ๔.๒.๑ เปนดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๖“เงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๒๑,๓๗๑,๙๓๖”
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๓ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่
๑
ฝายเลขานุการ
มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
มีคําสั่งแตงตัง้ คณบดีคณะ
คณบดีคณะครุศาสตร ทั้งนีต้ ั้งแตวันที่ ครุศาสตรแลว โดยคณบดีไดเสนอ
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
รายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนรองคณบดี
และหัวหนาสํานักงานคณบดีแลว
ฝายเลขานุการ
๒
มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
มีคําสั่งแตงตัง้ เปนผูอํานวยการ
หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
จํานวน ๖ หนวยงาน ไดแก
หนวยงานทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
จํานวน ๖ หนวยงาน
สารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนา,
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด, และสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยผูอํานวยการ ไดเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนรอง
ผูอํานวยการและหัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการแลว
๓
อนุมัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ.
กองนโยบายและแผนไดแจง
- กองนโยบาย
๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๓) เพื่อสนับสนุน
หนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อใหดําเนินการ และแผน
โครงการเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเรียน ตามขั้นตอนปฏิบัติแหงระเบียบวาดวย - ฝายพัสดุ
รวมและอํานวยการ โครงการติดตั้ง
การพัสดุตามโครงการที่ไดเสนอแลว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๗ระบบเครือขายเสนใยแกว นําแสง และ
งานติดตั้งเครือขายสายทองแดงอาคาร
เรียนรวมและอํานวยการ โครงการติดตั้ง
ตาขายกัน้ นก โครงการขยายเขตไฟฟา
โครงการซอมแซมทรัพยสนิ
เรื่องที่
มติที่ประชุม
และงบบริหารกลาง จํานวนทั้งสิน้
๒๑,๓๗๑,๙๓๖ บาท
๔
อนุมัติจํานวนตําแหนงรอง
ผูอํานวยการ สวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม
สอด และ สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนหนวยงานละ ๒ ตําแหนง
๕
ใหความเห็นชอบนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการและนโยบายกํากับตนเอง
ที่ดี
๖

๗

การดําเนินงาน

นิติกรประจํามหาวิทยาลัยไดจัดทํา
ระเบียบฯ รองรับการเบิกจา ยเงินประจํา
ตําแหนงรองผูอ ํานวยการตามที่กาํ หนด
ไวในกฎหมาย วาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแลว
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัด
ประชุมเพื่อถายทอดนโยบายใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ
แลว
ใหความเห็นชอบคานิยมหลักของ
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คานิยม
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๒ เพื่อใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน
แลว ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได
มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/
โครงการเพื่อนําคานิยมแตละดานไปสู
การปฏิบัติแลว
ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
สถาบัน สูสากล ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูกํากับดูแลและผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

นิติกรประจํา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

กองนโยบาย
และแผน

รองฯฝาย
วางแผนและ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๘จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จ
พัฒนา / ฝาย
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
วิเทศสัมพันธ/
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ แลว ซึง่ ใน ศูนยภาษา
รอบ ๖ เดือน มหาวิทยาลัยมีผลคะแนน
อยูในระดับ ๒ จาก ๕ ระดับ
เรื่องที่

๘

๙

๑๐

การดําเนินงาน
ซึ่งเปาหมายจะตองไดรับการจัดอันดับ
สาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกร
จัดอันดับชั้นนําของโลก
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรอง
ใหความเห็นชอบ แผนการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ อธิการบดีที่รบั ผิดชอบจัดประชุม
และวัฒนธรรม แผนการใหบริการ
หนวยงานเพื่อสรางความเขาใจเกณฑ
วิชาการและวิชาชีพแกสงั คม แผนการ แหงความสําเร็จ รวมทัง้ จัดทํา
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จตามคํา
ประจําการและแผนการสงเสริมและ
รับรองการปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พ.ศ.๒๕๕๒ ดวยแลว
พระราชดําริ
ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
ฝายนิตกิ ารและเจาหนาที่ ไดทํา
รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
การทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธาน
แตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณา
กรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง
ตําแหนงทางวิชาการ แลว ซึง่ จะนําเสนอ
ทางวิชาการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง
ตอสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่
๕ ตอไป
ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
มหาวิทยาลัยจะนําเสนอสภา
คณะกรรมการทบทวนระเบียบ
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผูบริหาร
ระเบียบวาระที่ ๕ ตอไป
ในตําแหนงตาง ๆ
มติที่ประชุม

ผูรับผิดชอบ

- รองฯวิทย
บริการ
- รองฯ วิชาการ
- รองฯ จัด
ศึกษา
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
ฝายนิตกิ ารและ
การเจาหนาที่

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๙-

ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีประกาศกําหนดอัตราคาใชจายในโครงการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) พ.ศ.๒๕๔๑ ไปแลวนัน้ เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดําเนิน
ไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้งหัวหนางานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
อีก ๑ ตําแหนง โดยประกาศกําหนดอัตราคาตอบแทน รายเดือนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ ตามความในขอ
๑๑(๑) แหงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยมอบหมาย
หนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการจัดทําระเบียบ วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคพิเศษ) ใหเปนปจจุบนั และเปนแนวทางเดียวกันสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
๔.๔ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
๒๕๕๑ และประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ และประจําเดือน
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภา
สถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับจํานวนเงินคงคลัง คงเหลือ จึงมอบหมายให
รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ทําการตรวจสอบยอดเงินคงคลัง
คงเหลือ ณ ปจ จุบัน และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๐(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ,ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท เพิม่ เติม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ ผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๗๙ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๒ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๗๔ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ คน
๒. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู จํานวน ๑ คน
๓. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ , ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๑(เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม ใหตรวจสอบชือ่ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท “นายสมกฤษ ทิมขาว”
วาสะกดถูกตองหรือไม หลังจากนัน้ จึงมีมติอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่ ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบุคคลเดิมไดลาออกจาก
ตําแหนงทําใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๒ ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ทั้งนี้ตามความในขอ ๖.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เห็นเหมาะสม ตามที่กาํ หนดใน
ขอ ๗ แหงขอบังคับฯ เปนประธานกรรมการ
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยาง
ตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๑คัดเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี ซึง่ พิจารณา
แลวเห็นสมควรเสนอให นายสมจิตร ลิ้มลือชา เปนผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบคัดเลือกและแตงตั้งนายสมจิตร ลิ้มลือชา เปนประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ ทัง้ นีต้ ั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

๕.๓ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบการแตงตั้งนายสมจิตร ลิม้ ลือชา เปนประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ไปแลวนั้น
อนึ่งตามความในขอ ๖.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลยั แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนประธาน อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน กับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทําหนา ที่
เปนกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติตามที่กาํ หนดในขอ ๗ แหงขอบังคับ
จํานวนไมนอยกวา เจ็ดคนและไมเกินสิบเอ็ดคน โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวากึ่งหนึง่
ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนินการใหไดมาซึง่ กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจาํ นวนสองคน เพื่อแตงตัง้ เปนกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจาํ นวนสองคน เปนคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน เพื่อเปนกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ
ไดแก นายสุชาติ จึงกิจรุง โรจน และนายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๒๕.๔ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวนั ที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการมีวาระการปฏิบัติงาน ๒ ป ตั้งแต
่ งตั้ง ซึง่ คณะกรรมการดังกลาวจะครบวาระในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ นี้นนั้ เพื่อใหการดําเนินการ
วันทีแต
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย ตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประกอบดวย
สาขาวิชาที่
ตําแหนงในการ
ตําแหนงทาง
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เชี่ยวชาญและตรวจ
ประชุม
วิชาการ
ผลงานได
๑ นายสมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย
การศึกษา
ประธานกรรมการ
๒ นายสมบัติ กาญจนกิจ
ศาสตราจารย
พลศึกษา
กรรมการ
๓ นายประเสริฐ วิทยารัฐ
ศาสตราจารย
ภูมิศาสตร
กรรมการ
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายดิเรก ปทมสิริวัฒน
นางอรพินท รังสิมันต
นายเดือน คําดี
นายระมัด โชชัย
นายศรัณย วงศคําจันทร
นางสาวปาจรีย ผลประเสริฐ
นางสาวภัสสศา ราชซุย

ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

เศรษฐศาสตร
เคมี
ปรัชญาและศาสนา
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามทีเ่ สนอ
๕.๕ การพิจารณาแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๒(เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๓ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
มีมติอนุมัติแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ไปแลวนั้น อนึ่ง เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอนําเสนอแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๒(เพิ่มเติม) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาค กศ.บป.
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)

ตามที่เสนอ
๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
คณะวิทยาการจัดการ เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ นัน้ เนื่องจากมีการเปลีย่ นผูบ ริหารระดับคณะ ซึ่งไดดําเนินการไปเรียบรอยแลวนัน้
บัดนี้ ทัง้ ๓ คณะไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําคณะในสวนทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงแลวดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอแตงตั้งบุคคลที่มกี ารเปลีย่ นแปลง ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย คณบดี เปนประธาน
๒) ผูชว ยศาสตราจารยรัตนาภรณ จองไพจิตรสกุล รองคณบดี เปนรองประธาน
๓) ผูชว ยศาสตราจารยขวัญดาว แจมแจง รองคณบดีและหัวหนาสํานักงานคณบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ
๔) นายกิติศักดิ์ นวลจันทรฉาย ผูท รงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
ทั้งนี้ บุคคลในลําดับที่ ๑ – ๓ ตั้งแตวนั ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และ
บุคคลในลําดับที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
๒. คณะวิทยาการจัดการ เสนอแตงตงั้ บุคคลที่มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน คณบดี เปนประธาน
๒) ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ รองคณบดี เปนรองประธาน
๓) ผูชว ยศาสตราจารยเพชรา บุดสีทา รองคณบดีและหัวหนา สํานักงานคณบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ ทัง้ นี้ ตัง้ แตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอแตงตั้งบุคคลทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑) นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา คณบดี เปนประธาน
๒) ผูชวยศาสตราจารยสฤษณ พรมสายใจ รองคณบดี เปนรองประธาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๔๓) นายพิชิต พจนพาที รองคณบดีและหัวหนาสํานักงานคณบดี เปนกรรมการและ
เลขานุการทัง้ นี้ ตั้งแตวนั ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยจึงนาํ เสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ทั้ง ๓ คณะ ตามที่เสนอ

๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบและขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ใหความเห็นชอบคณะกรรมการทบทวนระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งมาจากกลุม
ตางๆ ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ , กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร , กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย ,ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และผูแ ทนหนวยงาน นั้น เพื่อให
การดําเนินการทบทวนระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนไปดวยความเรียบรอย
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลกลุมตางๆ ขางตน หรือตามที่
เห็นสมควร เพื่อมีคําสัง่ แตงตั้งตอไป
ประเด็นพิจารณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบและขอบังคับ

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการทบทวนระเบียบและ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้
ตําแหนงใน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
การประชุม
๑ นายประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
๒ รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓ รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔ ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา สุกกระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร กรรมการ
๕ รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร กรรมการ
๖ รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๕๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด
รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย
ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
นายสุชิน รอดกําเหนิด

๑๒ นายอภิชาติ บวบขม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑. ดําเนินการพิจารณาทบทวนระเบียบและ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระเบียบและขอบังคับใหเปนปจจุบนั และมีความคลองตัวในการปฏิบัติ โดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. จัดทํา (ราง) ระเบียบและ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยอาจรับฟงความ
คิดเห็นจากผูม ีสวนเกี่ยวของดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและ
ประกาศใชตอไป
๕.๘ การพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการประจําป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะ และหนวยงานที่มฐี านะเทียบเทาคณะ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ ของ
มหาวิทยาลัยราชภักกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลว
นั้น อนึง่ เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ มีความ
สอดคลองสถานการณปจจุบัน อีกทั้งเปนสวนหนึ่งของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ.๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทัง้ นี้ แผนฯ
ดังกลาวไดดําเนินการโดยการมีสวนรวมของบุคลากรจากทุกหนวยงาน ในระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ผา นมา รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๖-

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และหนวยงานระดับคณะ
ความเปนมา
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ และเปนการสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจแกบุคลากรทัว่ ทั้งมหาวิทยาลัย ดังนัน้ มหาวิทยาลัย พรอมดวย คณะ จํานวน ๕ คณะ และ
หนวยงานทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ จํานวน ๗ หนวยงาน จึงไดจัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตรของหนวยงาน ขึ้น
โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานตนเอง และมีความเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งประกอบดวย ๔ มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผล
มิติดานคุณภาพ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการพัฒนาองคกร รายละเอียดแผนที่ยทุ ธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนทีย่ ุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร คณะและหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ ทัง้ นี้ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๖ เดือนใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
๕.๑๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
๕.๑๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ความเปนมา
ดวยคณะวิทยาการจัดการ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดมาตรฐานตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาว ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
และไดรับความเหน็ ชอบจากสภาวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ แลว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๗มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ที่ประชุมพิจารณาคราวละหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะในการแกไข แตละหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
๑) ใหตรวจสอบรหัสวิชาในหนา ๑๘ ใหตรงกับ หนา ๓๐
๒) ในวิชาเอกบังคับ เนื่องจากเปนหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จึงควรทบทวน
รายวิชา “การจัดการงานแมบาน” ซึ่งอาจปรับเปนรายวิชาเอกเลือก
๓) ควรเพิ่มเติมวิชาเอกบังคับ เกี่ยวกับการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม แทน รายวิชา “การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ” เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแหลงทองเทีย่ วในจังหวัดกําแพงเพชร
๔) ควรเพิ่มเติมวิชาเอกบังคับเกี่ยวกับรายวิชาดานสิง่ แวดลอม
๕) ในสวนของรายละเอียดเกีย่ วกับการขอรับบัตรมัคคุเทศก ควรใหมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรมาตรฐานการอบรมมัคคุเทศก ปจจุบันที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนดไวแลว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตของ
แตละรายวิชาใหสอดคลองกันทุกจุดทีป่ รากฏในหลักสูตร
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบหลักสูตรที่เสนอในหลักการ ทั้ง ๒ หลักสูตร โดยใหแกไขใน
ประเด็นที่เสนอแนะขางตน สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ให
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอคําปรึกษาจากรองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ในการดําเนินการปรับแก
๕.๑๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ความเปนมา
ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ จํานวน ๑
หลักสูตรไดแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ทั้งนี้ หลกั สูตรดังกลาวไดผา นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่ ๔
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ และไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมเมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ แลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๘ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิ าภาษาไทย
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะในการแกไขหลักสูตร ดังนี้
๑) ในหนา ๑ ชื่อยอปริญญา ใหแกไขใหถูกตอง เปน B.A. (Thai Language)
๒) แกไขปรัชญาของหลักสูตร เปนดังนี้ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย เปนหลักสูตรที่มงุ สรางบัณฑิต ใหมีความรูและทักษะดานในการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมทัง้ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม”
๓) เพิ่มเติมวัตถุประสงคในขอ ๔.๒.๔ เปนดังนี้ “๔.๒.๔ เพื่อสงเสริมเจตคติทาง
ภาษาไทย ทําใหบัณฑิตมีโลกทัศนกวาง มีความคิดริเริม่ สรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตน
ใหอยูในสงั คมไดเปนอยางดี และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติ”
๔) ใหแยกรายละเอียดการอธิบายโครงสรางหลักสูตร โดยใหแยกตารางระหวางวิชาเอก
เดี่ยว และวิชาเอกโท
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยให
แกไขในประเด็นที่เสนอแนะขางตน
๕.๑๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
๕.๑๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหรรม
ความเปนมา
ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดทําการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ จํานวน ๒
หลักสูตรไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวไดผา นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
แลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ และ (ราง)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ประชุมพิจารณาคราวละหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะในการแกไข แตละหลักสูตร ดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๑๙หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
๑) ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร ในหนา ๑๐ และ ๑๔ เนื่องจาก
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กําหนดใหวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๒) ในหนา ๑๔ ใหแกไขรหัสวิชา สําหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีโลจสิ ติกส และวิชาสหกิจศึกษา เนื่องจากในรางหลักสูตรใชรหัสวิชาเดียวกัน
๓) แผนการเรียน ในหนา ๑๘ – ๒๐ ใหเรียงลําดับรหัสวิชากอนหลัง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๑) แกไขงบประมาณ ในหนา ๑๖ ประจําป ๒๕๕๖ ใหถกู ตอง
๒) วิชาแกนเลือกในหนา ๑๗ กําหนดใหเรียน ๙ หนวยกิต แตวิชาที่มีอยูมีเพียง ๙ หนวยกิต
จึงใหโยกเปนวิชาแกน โดยไมตองแยกวิชาแกนบังคับ วิชาแกนเลือก
๓) สําหรับวิชา ประวัติและวิวฒ
ั นาการการออกแบบ วิชาระเบียบวิจัยออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิชาสัมมนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และวิชางานวิจยั ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนวิชาที่เรียนทัง้ ๒ แขนง จึงใหยา ยไปเปนวิชาแกน
๔) ใหปรับแผนการเรียน สําหรับวิชาเลือกเสรี ควรนําไปไวในป ๓ หรือ ป ๔
๕) ใหแกไขแผนการเรียน ปการศึกษาที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ในหนา ๒๔ เนื่องจากเปน
การฝกประสบการณวิชาชีพฯ ไมควรมีวชิ าเรียน
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบหลักสูตรที่เสนอในหลักการ ทั้ง ๒ หลักสูตร โดยใหแกไข
ในประเด็นที่เสนอแนะขางตน
สําหรับรางหลักสูตร ทัง้ ๕ หลักสูตร ขางตน มอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม นําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามขั้นตอนภายในกําหนดเวลา ทัง้ นี้ หากมีขอเสนอแนะใหแกไขในประเด็นใด ที่ประชุมมีมติ
อนุญาตการแกไข โดยอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๒๐ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

