• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
• ๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
ผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๖. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๙. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๒. นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๕. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงษ
๑๖. ผูชว ยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
• ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน
ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๓. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๔. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒

-๒๕. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๖. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๗. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางปรียานุช พรหมภาสิต
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึง
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขออนุญาตตอ
ที่ประชุมนําเสนอระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจํา แทนบุคคลเดิมที่พน จากตําแหนง ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เพื่อจะไดขออนุญาตใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจําเขารวมประชุมตอไป
ที่ประชุมอนุญาต
๔.๑ รายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา แทนบุคคลเดิม
ที่พนจากตําแหนง
ความเปนมา
ตามที่ ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนผลใหการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา
สิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากคณาจารย
ประจําแทนตําแหนงทีว่ างลง ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ไดแก รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
ทั้งนี้ ตามขอบังคับฯ กําหนดใหอธิการบดีนําเสนอชื่อบุคคลที่ไดรับการเลือก เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และใหผูไดรับเลือกมีสถานภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแตวนั ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชือ่ ผูไดรับเลือกเปนตนไป ซึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกแลว ตั้งแตวนั ที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ เพื่อจะไดเชิญ รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
เขารวมประชุมตอไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๓ที่ประชุมรับทราบ และอนุญาตให รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา เขารวมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นัน้
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชมุ เสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๗ หนา ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ใหตัดขอความในหนา ๘ หัวขอการดําเนินงาน ขอความ “ซึ่งเปาหมาย
จะตอง.....จัดอันดับชั้นนําของโลก” ออก
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๔ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครัง้ ที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลยั ฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
การดําเนินงาน
๑
อยูระหวางการตรวจสอบกับฝาย รองอธิการบดีฝาย
มอบหมายใหรองศาสตราจารยธวัช
วางแผนและ
วีระศิริวัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผน การเงิน ซึ่งจะแจงผลให
พัฒนา
และพัฒนา ตรวจสอบยอดเงินคงคลัง
สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
คงเหลือ ณ ปจจุบัน
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยไดประสานกับ
๒
ใหความเห็นชอบแตงตั้งนายสมจิตร
ฝายวิทยบริการฯ
ลิ้มลือชา เปนประธานกรรมการสงเสริม ประธานกรรมการเพื่อดําเนินการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๔กิจการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เรื่องที่
๓

๔

๕

๖

๗

คัดเลือก กรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

การดําเนินงาน
๑. มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
คัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการจัด
ประชุมและคัดเลือกแลว ซึง่ จะ
นําเสนอรายชือ่ คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตอ
สภามหาวิทยาลัย ใหความ
เห็นชอบ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คัดเลือกกรรมการพิจารณาตําแหนง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และแจงให
คณะกรรมการทุกทานทราบแลว
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทะเบียนไดจัดทําประกาศรับสมัคร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาค กศ.บป. ประจําป นักศึกษาแลว
การศึกษา ๒๕๕๒
มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ ๓ คณะ ไดแก คณะ
ประจําคณะทัง้ ๓ คณะ ตามที่เสนอ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการ แลว
จัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
ทบทวนระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย ทบทวนระเบียบและขอบังคับ
ราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แลว
โดยกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ
ดังนี้
๑. ดําเนินการพิจารณาทบทวน
มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

ผูรับผิดชอบ
-ฝายเลขานุการ

-คณะ
กรรมการฯ

-ฝายนิติการ
และการ
เจาหนาที่

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
-ฝายเลขานุการ

-ฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๕ระเบียบและ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อ เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง
เรื่องที่
๗

๘

๙

๑๐

๑๑

การดําเนินงาน
มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ ระเบียบและขอบังคับใหเปนปจจุบนั และ
ทบทวนระเบียบและขอบังคับ
มีความคลองตัวในการปฏิบัติ โดยยึด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ตอ)
หลักการบริหารจัดการที่ดี
๒. จัดทํา (ราง) ระเบียบและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยอาจรับฟงความ
คิดเห็นจากผูม ีสวนเกี่ยวของดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ใหความเห็นชอบการทบทวน
มหาวิทยาลัยไดถายทอดแผน
กองนโยบาย
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ ดังกลาวใหกบั ทุกหนวยงานแลว
และแผน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย และหนวยงาน
ใหความเห็นชอบแผนที่ยทุ ธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยไดถายทอดแผนที่
กองนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะ
ยุทธศาสตรใหกับทุกหนวยงานแลว
และแผน
และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
คณะวิทยาการจัดการ ไดแกไข คณะวิทยาการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร ของคณะ
หลักสูตร ทั้ง ๒ หลักสูตร ตาม
วิทยาการจัดการ ดังนี้
จัดการ
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
๖.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และไดนําเสนอหลักสูตรพรอมเอกสาร
๖.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ประกอบ ไปยังสํานักงาน
สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลว
คณะ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร ของคณะ
คณะมนุษยศาสตรและ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก
สังคมศาสตร ไดแกไขหลักสูตร ตาม มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๖-

เรื่องที่
๑๒

ภาษาไทย

และไดนําเสนอหลักสูตรพรอมเอกสาร
ประกอบ ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลว

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบหลักสูตร ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
๘.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการ
จัดการ
๘.๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
แกไขหลักสูตร ทัง้ ๒ หลักสูตร ตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแลว
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําแบบเสนอ
ขอมูลหลักสูตร(สมอ.๐๒) ซึง่ จะตอง
จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๒ นี้

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชีว้ ัด “ระดับความพึงพอใจตอ
บัณฑิต และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ความเปนมา
ตามที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัด “ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา” ไวในมิติที่ ๒ มิติดา นคุณภาพ ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น ทั้งนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนผูดาํ เนินการสํารวจ
ตามตัวชี้วัดดังกลาว ไดดําเนินการสรุปรายงานผลการสํารวจและจัดสงใหมหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยจึง
นําเสนอรายงานผลดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับทราบและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยตอไป (เอกสารแยกเลม) จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ สรุปผลการดําเนินการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แหง
ความเปนมา
ดวยสํานักงานที่ประชุมอธิการบดี ไดสรุปผลการดําเนินการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายกสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แหง เพื่อเปนขอมูลในการสรางเครือขายของสภา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๗มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอทีป่ ระชุม เพื่อ
โปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ สรุปผลการดําเนินการ โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “CHANGE ซี เปน แทง”
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่ จะมีผล
ทําใหมีการจัดประเภทตําแหนงใหมจากเดิมที่กาํ หนดประเภทตําแหนง แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ (๑)
ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง (๒) ตําแหนงประเภทวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ (๓) ตําแหนง
ประเภททัว่ ไป โดยมีมาตรฐานกลางในการกําหนดระดับตําแหนงเพียงหนึ่งเดียว ทีเ่ รียกกันวา “ซี” คือ การมี
Common Level ที่ไดกําหนดรวมกันไวเปน ๑๑ ระดับ แตในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม
ไดยกเลิกระบบ “ซี” หรือ Common Level และไดจัดทํามาตรฐานกําหนดระดับตําแหนงแยกตามลักษณะของ
ประเภทตําแหนง ซึง่ ไดกําหนดประเภทตําแหนงไว ๔ ประเภท ไดแก (๑) ตําแหนงประเภทบริหาร (ระดับตนและ
ระดับสูง) (๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ (ระดับตนและระดับสูง) (๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ
(ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับผูทรงคุณวุฒิ) (๔) ตําแหนง
ประเภททัว่ ไป
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบัญชีเงินเดือน รวมทัง้
ระบบบริหารงานบุคคลในทุกสวนราชการ ซึง่ เปนผลกระทบโดยตรงตอขาราชการในมหาวิทยาลัย ดังนัน้
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดจัด
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ CHANGE ซี เปน แทง” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ผานมา
(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบทายระเบียบวาระนี้) จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย ติดตาม
และดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญา
ตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ ปรญ
ิ ญา
ตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๘ฑิต
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประเภท กศ.บป. และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา
ซึ่งผลเปนที่ถกู ตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๖ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๓ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๑ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ สิน้ ๑๖๐ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๙๐ คน
๑.๒ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน ๖๓ คน
๑.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๗ คน
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู จํานวน ๒ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๑
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ ใหความเห็นชอบแตงตั้ง นายสมจิตร
ลิ้มลือชา ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แลว โดยสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ที่ ๐๑๘ / ๒๕๕๒ สัง่ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ดวยนัน้ บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อแตงตัง้ เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แลว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๙อนึ่ง ตามความในขอ ๕. แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประกอบดวย
๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานสภานักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา
๓. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดถึงสิบเอ็ดคน
๔. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแตงตั้งจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. นายสมจิตร ลิ้มลือชา เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๒. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เปนกรรมการ ดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
อาชีพ / สถานภาพทางสังคม
ภูมิลําเนา
๑ พันตํารวจเอกวัชรา ศิริรัตนะ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก
ตาก
๒ นายอํานาจ นันทหาร
นักธุรกิจ
ตาก
๓ นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล
ประธานหอการคาจังหวัดตาก
ตาก
๔ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท นายกเทศมนตรีเมืองแมสอด
ตาก
๕ นางสุรีรัตน เครือวงศ
นักธุรกิจ
ตาก
๖ นายชัยวัฒน วิทิตธรรมวงศ นักธุรกิจ
ตาก
๗ นางพยอม สุขโรจน
นักธุรกิจ
กําแพงเพชร
๘ นายเฉลิมพล เลาเจริญ
นายกสมาคมชาวไรออย เขต ๖
กําแพงเพชร
๙ นายภูกจิ สุจริตธรรม
นักธุรกิจ
กําแพงเพชร
๑๐ นายทรงวุฒิ จงมีความสุข
นักธุรกิจ
กําแพงเพชร
๓. กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานสภานักศึกษาและนายกองคการนักศึกษา
ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ทั้งที่กาํ แพงเพชร และศูนยอุดมศึกษาแมสอด จํานวนทั้งสิน้ ๘ คน
๔. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งแตงตัง้ จากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยสุวทิ ย วงษบุญมาก รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดตาม (ราง) คําสัง่ แนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
๕.๓

การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
ความเปนมา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๐ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัย ที่ ๐๑๐ / ๒๕๕๐ สัง่ ณ วนั ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ไปแลวนัน้ เนื่องจากมีการ
เปลีย่ นแปลงผูบ ริหารระดับคณะ ซึ่งไดดาํ เนินการเสร็จสิน้ แลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเสนอชือ่
บุคคลทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําคณะ ดังนี้
๑) ผูชว ยศาสตราจารยมัย ตะติยะ
ประธาน
๒) อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต
รองประธาน
๓) ผูชว ยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร กรรมการ
๔) อาจารยประดิษฐ นารีรกั ษ
กรรมการ
๕) ผูชว ยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน
กรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตามที่เสนอ ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป
๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนนิ ไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ มีแนวปฏิบัติเปนปจจุบนั และเปนแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ จึง
ขอนําเสนอ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตอสภามหาวิทยาลัย โดยรางระเบียบดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแลว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ผา นมา รายละเอียด(ราง)ระเบียบฯ
ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
มติที่ประชุม ใหแกไขขอความ ดังนี้
ใหแกไขขอความชื่อระเบียบ “วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒“ เปน “วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๒”
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๑ขอ ๔ ใหเพิ่มคําจํากัดความ และความหมายของ “ศูนยอุดมศึกษา” หมายความวา
ศูนยการศึกษาที่มหาวิทยาลัยใชเปนสถานที่ของการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๕.๑๒ ใหแกขอความ “การสอบประมวลความรู” เปน “การทดสอบประมวลความรู”
ขอ ๕.๑๓ (๕) ใหแกไขขอความ “ขอ ๕.๑๓(๘)” เปน “ขอ ๕.๑๓(๔)”
ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ และใชขอความตอไปนี้แทน “ขอ ๑๐ เงินคาธรรมเนียมที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้ นักศึกษาจะขอคืนมิไดไมวากรณีใด ๆ เวนแต
(๑) คาลงทะเบียนรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอถอนภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับตั้งแตวันเปด
ภาคเรียน
(๒) คาบํารุงมหาวิทยาลัยตามขอ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, ๕.๖, ๕.๗, ๕.๘, ๕.๙, ขอ
๕.๑๒ (๑) และขอ ๕.๑๔ สําหรับนักศึกษาที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยภายใน ๒๐ วัน นับตัง้ แตวนั เปดภาค
เรียน
ขอ ๑๒ (๒) ใหตัดขอความ “ยกเวนคาใชจายตามขอ ๑๑.๔” ออก
หลังจากนั้นจึงมีมติใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ในหลักการ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบการแกไข เพื่อนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร
ความเปนมา
ตามทีพ่ ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลบังคับใช โดยความในหมวด ๔
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรา ๔๙ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติ
๑. สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙
โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจ
หนาที่ ตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะใหมีอํานาจ
หนาที่ดงั ตอไปนี้
๑) ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ การจัดการ
ศึกษาและการวิจัย ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหหนวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยมาใหขอมูลหรือสงมอบเอกสารหลักฐานแกคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาได
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๒๒) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกีย่ วกับการปฏิบัติ
หนาที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๕๐ (๑) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ใหหลักเกณฑตามทีก่ ําหนดในขอ ๒) และ ๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๒. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคําสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๑ ประกอบดวย
๑) นายวีระศักดิ์ ปบัว
ประธานคณะกรรมการ
•
๒) ผูชว ยศาสตราจารยนิรัตน จรจิตร
กรรมการ
๓) นายสุนทร อนุเพชร
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยสามัคคี บุณยะวัฒน
กรรมการ
๕) ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและผูบริหาร ประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ และไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว
๓. สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร ประจาํ ป
พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ คณะกรรมการฯ ไดประชุม แลว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย และผูบริหาร ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ดังนัน้ เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารเปนไป
ตามเจตนารมณ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการฯ จึงขอนําเสนอราง
หลักเกณฑ วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิหนาที่ของมหาวิทยาลัย และผูบ ริหาร ตามรางเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน และหลักเกณฑวธิ ีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย และ
ผูบริหาร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธกี ารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
และหลักเกณฑวิธกี ารรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และผูบริหาร ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ตามที่เสนอ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๓-

าํ หนดแนวทางการประเมินตนเอง ตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
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 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดําเนินการตามระบบนัน้ โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น”
ดังนัน้ เพื่อใหระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวทิ ยาลัย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบหมายให
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย วางแนวทางการประเมินตนเองตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่เห็นสมควร
พิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเด็นพิจารณา
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการประเมินตนเอง ตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบมอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการประเมินตนเอง ตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๗ การพิจารณาแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ไปแลวนัน้ อนึง่ เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาเพิม่ มากขึน้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอนําเสนอแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) ณ จังหวัดพิจิตร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๔ประเด็นพิจารณา พิจารณาแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒(เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒(เพิม่ เติม) ตามทีเ่ สนอ
๕.๘ การพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๒
- ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบหมายใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สายผูบริหาร สายผูสอน และสายสนับสนุน โดยมี
การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรแตละสาย เปนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจํากลุม งาน ซึ่งสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจํากลุมงานของสายผูบริหาร และสายสนับสนุน ใหยึดหลักของขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) สวนสายผูสอน สมรรถนะหลักใชรูปแบบเดียวกับขาราชการพลเรือน สวนสมรรถนะประจํากลุมงาน
คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดใหเหมาะสมกับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เมื่อกําหนดสมรรถนะแตละสายไดแลว คณะกรรมการไดดําเนินการสํารวจโดยใช
แบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหหาชองวาง (GAP) ระหวางสมรรถนะทีม่ ีอยูจริงกับสมรรถนะที่คาดหวัง
เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรยังมีการจัดการความรูเพื่อ
สอบถามความตองการจําเปนของบุคลากรแตละสาย เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร เมื่อไดแผนพัฒนาบุคลากรเรียบรอยแลว คณะกรรมการฯ ไดนําแผนดังกลาวใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมวิพากษเพือ่ ใหเกิดความสมบูรณของแผนมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนนําแผนดังกลาวให
คณะกรรมการอํานวยการ (กอ.) พิจารณาในขั้นตอนสุดทายอีกครั้งกอนนําเสนอเขาสูสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๕๕ บรรลุเปาหมาย สงผลตอคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับทราบ และให
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณารับทราบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๕ล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปแลวนัน้ โดยมีตัวชี้วดั ที่ ๑๒.๒ ระดับ
คุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบตั ิ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ไดกาํ หนดแนวทางการประเมินผล จํานวน ๕ ประเด็น ซึง่ ในประเด็นที่ ๓ กําหนด ดังนี้
“ประเด็นที่ ๓
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตรของหนวยงานระดับคณะ/
สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรและสือ่ สารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน”
ดังนัน้ เพื่อใหระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็น
เกี่ยวกับตัวชีว้ ดั เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนระดับองคกรสูระดับบุคคล
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนระดับองคกรสูระดับบุคคล
มติที่ประชุม เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มวี าระเรงดวนหลายวาระ และผูรับผิดชอบวาระนี้
ขออนุญาตลาประชุม ประธานที่ประชุมจึงใหถอนระเบียบวาระนี้ไปกอน
๕.๑๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป ๒๕๕๒ รอบ ๖ เดือน
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒
มีมติใหความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการและคูม ือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอตอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไปแลวนัน้ บัดนี้ ครบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยจะตองรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๖ เดือน ตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการแลว จึงขอนําเสนอผลการปฏิบัติราชการดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๒ รอบ ๖ เดือน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๖มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป ๒๕๕๒ รอบ ๖ เดือน ตามที่เสนอ ทัง้ นี้ใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนอยูในระดับต่ํา
เพื่อใหผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามเปาหมาย และสงผลตอประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
๕.๑๑ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)
คําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๑ , ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ , ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ และครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดอนุมัตงิ บประมาณ
เงินนอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๑๒๑,๕๙๗,๔๓๔ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงิน
คงคลัง จํานวน ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท และงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
จํานวน ๗๐,๔๒๒,๘๔๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ)
บัดนี้มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่ เติมครั้งที่ ๔ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเปนงบประมาณ
รายรับเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) ตอสภามหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) ดังนี้
๑.๑) โครงการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๒. ฐานะการคลัง
๒.๑) เงินคงคลัง (ณ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๕๑) จํานวน ๑๑๗,๑๓๓,๑๕๔.๓๖ บาท
๒.๑.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๕๐,๐๔๓,๙๖๐.๙๗ บาท
๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๔๘,๗๖๒,๔๑๐.๘๑ บาท
๒.๑.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๘,๓๒๖,๗๘๒.๕๘ บาท
๓. การประมาณการรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒ คาดวา
มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสิน้ ๘๘,๖๑๖,๑๔๐ บาท จําแนกไดดังนี้
๓.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๓๘,๙๖๔,๗๐๐ บาท
๓.๑.๑) ประมาณการรายรับครั้งแรก
จํานวน ๓๘,๖๖๔,๗๐๐ บาท
๓.๑.๒) ประมาณการรายรับเพิ่มเติม(โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ) จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๓๖,๓๓๐,๙๐๐ บาท
๓.๒) เงิน กศ.บป.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๗๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๓,๓๒๐,๕๔๐ บาท
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑-๓ จํานวน ๑๒๑,๕๙๗,๔๓๔ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (คิด
เปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๗๐,๔๒๒,๘๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๒)
๔.๒.๑) งบประมาณรายจายเงินรายไดระหวางป จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน
๑๒๑,๘๓๗,๔๓๔ บาท
๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง(๔.๑.๑) จํานวน ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท
๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒+ขอ ๔.๒.๑)
จํานวน ๗๐,๖๖๒,๘๔๐ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
จํานวน ๑๒,๖๐๔,๙๕๑ บาท
๔.๔.๑) เงนิ บ.กศ.
จํานวน ๙,๑๘๕,๑๒๘ บาท
๔.๔.๒) เงิน กศ.บป. จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๓ บาท
๔.๔.๓) เงินบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๐๔๔,๔๖๐ บาท
๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง (ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)
จํานวน ๕๓,๓๕๓,๖๐๙.๓๖ บาท
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม
ครั้งที่ ๔) ตามที่เสนอ

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๑๘ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ ใหความเห็นชอบปรับเปลี่ยนและเพิม่ เติมบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการทบทวนระเบียบ
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔.

ตําแหนงใน
การประชุม
ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา สุกกระ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร กรรมการและ
เลขานุการ
อาจารยสุชนิ รอดกําเหนิด
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย กรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการ
นายอภิชาติ บวบขม
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
นายอนันต พรหมแกว
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

๘.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

