• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม 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. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๙. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๐. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๒. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๕. นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด
๑๖. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๗. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๘. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงษ
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
• ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๒๓. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๔. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

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

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึง
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นัน้ ฝาย
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๘ หนา ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุ
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. เพิ่มเติมขอความ หนา ๔ ในตารางลําดับที่ ๕ การดําเนินงาน “สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดจัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษาแลว”
๒. แกไขตัวเลขหนา ๑๐ หัวขอ ๕.๓ ความเปนมา บรรทัดที่ ๒ เปน
“ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๐ / ๒๕๕๒๐”
๓. แกไขคําในหนา ๑๓ หัวขอ ๕.๕ แนวปฏิบัติขอ ๑. ๑) เปน
๑) ในการติดตาม........หรือบุคคลที่เกี่ยวของ....”
๔. แกไขตัวเลขในหนา ๑๓ หัวขอ ๕.๕ แนวปฏิบัติขอ ๑. วรรคสอง
จาก “ใหหลักเกณฑตามที่กาํ หนดในขอ (๒) และ (๓) .....”
เปน “ใหหลักเกณฑตามที่กาํ หนดในขอ ๒) และ ๓) .....”
๕. เพิม่ เติมขอความในหนา ๑๗ จากเดิม ปงบประมาณ ๒๕๕๒ เปน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ทุกจุด
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๓หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานสภาพงบประมาณเงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
มอบหมายใหรองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานสภาพ
งบประมาณเงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อเปนขอมูลสําคัญใน
การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดสรุปขอมูลดังกลาว
แลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้
รายงานสภาพงบประมาณเงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ประเภทเงิน
ยอดคงเหลือ
งบป
งปม.รายจายที่
งปม.รายรับ
จัดสรรแลว
ที่คาดวาจะไดรับ
คางจายคงเหลือ
๑๖ ก.ค. – ๓๐
ก.ย. ๒๕๕๒
บํารุง
๔๗,๐๔๘,๕๓๒.๘๔ งบป ๕๒
๒๙,๒๒๐,๕๒๒.๘๙ ๖,๙๕๖,๘๖๕.๐๐
การศึกษา
เงินกันป ๕๑
๙๖,๙๕๔.๐๑
เงินกันป ๔๗
ยกเลิก
รวมเงินบํารุงการศึกษา
๒๙,๓๑๗,๔๗๖.๙๐
กศ.บป.
๕๙,๕๗๗,๙๙๕.๔๙ งบป ๕๒
๓๖,๕๕๕,๔๐๒.๑๘ ๑,๐๒๘,๒๙๕.๐๐
๒๘๑,๓๖๓.๐๑
เงินกันป ๕๑
รวมเงิน กศ.บป.
๓๖,๘๓๖,๗๖๕.๑๙
บัณฑิตศึกษา ๒๐,๙๙๐,๐๒๐.๗๕ งบป ๕๒
๕,๕๑๖,๕๘๖.๔๘ ๓,๒๖๕,๕๖๐.๐๐
๑๔,๕๑๐.๐๐
เงินกันป ๕๑
รวมเงินบัณฑิตศึกษา
๕,๕๓๑,๐๙๖.๔๘
รวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๖๑๖,๕๔๙.๐๘
๗๑,๖๘๕,๓๓๘.๕๗ ๑๑,๒๕๐๗๒๐.๐๐

รวม เงินคงคลัง
ที่คาดวาจะมี
ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒
๒๔,๖๘๗,๙๒๐.๙๔

๒๓,๗๖๙,๕๒๕.๓๐

๑๘,๗๒๔,๔๘๔.๒๗

๖๗,๑๘๑.๙๓๐.๕๑

สรุป งบประมาณคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เทากับ ๕๕,๙๓๑,๒๑๐.๕๓ บาท
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๔ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนนิ งานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๕ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๒
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลยั ฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวทิ ยาลัย ดังนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑
ฝายเลขานุการ
มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแจง
ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว
โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
ประธานฯ
มหาวิทยาลัยกําหนดประชุมครั้งแรก
เลขานุการ
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม
คณะกรรมการ
พ.ศ.๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด
ฝายเลขานุการ
๒
ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แลว ตามคําสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๒๑ / ๒๕๕๒
๓
ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัย
ดําเนินการแกไขระเบียบ ตาม รองอธิการบดี
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงิน มติที่ประชุม และนําเสนอระเบียบฯ ฝายวิชาการ
และวิจัย
ในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เพื่อประกาศใชและถือปฏิบัติตอไป
พ.ศ. ๒๕๕๒
๔
เลขานุการ
ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ การติดตาม คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
แกไขหลักเกณฑฯ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยและผูบริหาร
ติดตามฯ
และไดจัดสงหลักเกณฑพรอม
กําหนดการใหกับอธิการบดีและ
หนวยงานระดับคณะแลว โดย
กําหนดติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานประจําป ๒๕๕๐ –
๒๕๕๑ ในระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๕ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นี้
เรื่องที่
๕

๖

๗

๘

๙

มติที่ประชุม
มอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และผูบริหาร กําหนดแนวทาง
การประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒
(เพิ่มเติม)
ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
ใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๖
เดือน
อนุมัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒
(ครั้งที่ ๔) เพื่อสนับสนุนโครงการบริหาร
จัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

การดําเนินงาน
คณะกรรมการฯ ไดประชุมจัดทํา
แนวทางการประเมินแลว เมือ่ วันที่
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒

ผูรับผิดชอบ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตามฯ

ดําเนินการประกาศรับสมัคร
นักศึกษาแลว

-คณะครุศาสตร

อยูระหวางการเตรียมการเพือ่
ถายทอดแผนฯ ลงสูห นวยงานระดับ
คณะ
จัดสงรายงานฯ ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานแลว

-รองฯบริหาร
-รองฯวิชาการ

กองนโยบายและแผนไดแจง
หนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการตาม
โครงการที่ไดเสนอแลว

- กองนโยบาย
และแผน
- โรงเรียน
อนุบาลราชภัฏ

- กองนโยบาย
และแผน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การกําหนดอัตราคาใชจายในการจัด
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายในการจัด
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒ ไปแลวนั้น อนึ่ง ตามความในขอ ๑๒(๑) กําหนดให
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๖-

ดังนัน้ เพื่อใหการจัดการระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เปนไปดวยความเรียบรอยอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอ รางประกาศกําหนดอัตรา
คาใชจายในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดตามรางประกาศ
แนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของประกาศ และเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ประกาศมีความชัดเจนและถูกตองมากยิง่ ขึ้น จึงมีมติใหแกไขขอความ ดังนี้
๑. ใหตัดหัวขอ “ก. คาใชจา ยที่เปนคาตอบแทน , หัวขอ ข. คาใชจายที่เปนคาใชสอย
และ หัวขอ ค. คาใชจายอื่นๆ” ออก
๒. ในขอ ๑. คาตอบแทนการสอน แกไขขอความ จาก “อาจารยประจําภายนอก
มหาวิทยาลัย” เปน “อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัย”
๓. ในขอ ๑. คาตอบแทนการสอน เปลี่ยนจาก “จายคาบละ ๖๐๐ บาท” เปน “จาย
๖๐๐ บาทตอ ๑ คาบ ๆ ละไมนอยกวา ๕๐ นาที”
๔. ความตามหัวขอ ข. ใหรวม ขอ ๓. และ ขอ ๔ เขาดวยกัน โดยใหใชขอความ
“คาพาหนะเดินทางและคาเชาทีพ่ ักใหเบิกจายตามระเบียบราชการ”
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญา
ตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ ปริญญา
ตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประเภท กศ.บป. และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา
ซึ่งผลเปนที่ถกู ตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๑๓ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๔ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๗๑.๒ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๗ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๒ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ สิน้ ๕ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๔ คน
๒.๒ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๑ คน
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๑
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕)
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 , ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๒ ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒
จํานวน ๑๒๑,๘๓๗,๔๓๔ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท และ
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๗๐,๖๖๒,๘๔๐ บาท (คิดเปนรอย
ละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ)
บัดนี้มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่ เติมครั้งที่ ๕ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณรายรับเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงขอ
เสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิม่ เติมครั้ง
ที่ ๕) ตอสภามหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) รวมทัง้ สิน้ ๑,๘๕๘,๑๖๐ บาท โดยมีโครงการตางๆ ดังนี้
๑.๑) คาใชจา ยประจํา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔๗๘,๔๔๐ บาท
๑.๒) โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓) โครงการสนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๑.๔) โครงการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๖๓,๔๔๐ บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๘๑.๕) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน ๑,๐๐๑,๒๘๐ บาท
๒. ฐานะการคลัง
๒.๑) เงินคงคลัง (ณ ๓๐ กันยายน 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 ๙๑,๑๓๐,๗๔๐ บาท จําแนกไดดังนี้
๓.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๓๘,๙๖๔,๗๐๐ บาท
๓.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๓๖,๓๓๐,๙๐๐ บาท
๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๕,๘๓๕,๑๔๐ บาท
๓.๓.๑) ประมาณการรายรับครั้งแรก จํานวน ๑๓,๓๒๐,๕๔๐ บาท
๓.๓.๒) ประมาณการรายรับเพิ่มเติม จํานวน ๒,๕๑๔,๖๐๐ บาท
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๔ จํานวน ๑๒๑,๘๓๗,๔๓๔ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (คิด
เปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๗๐,๖๖๒,๘๔๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๕ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๔.๒.๑) งบประมาณรายจายเงินรายไดระหวางป จํานวน ๑,๘๕๘,๑๖๐ 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 ๗๒,๕๒๑,๐๐๐ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
จํานวน ๑๒,๖๐๔,๙๕๑ บาท
๔.๔.๑) เงิน 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)จํานวน๕๓,๓๕๓,๖๐๙.๓๖ บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๙ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ขอแกไขขอมูลตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ ดังนี้
๑. แผนปฏิบตั ิงานตามเอกสาร หนา ๑๒ รายการที่ ๓ จัดหาวัสดุ จาก ๓ รายการ เปน ๒
รายการ
๒. รายละเอียดของงบประมาณ หนา ๑๓ หมวดรายจาย คาวัสดุ จากเดิมมีรายการ “เกาอี้บุ
นวมสําหรับประธาน ๒ ตัว เกาอี้บุนวม จํานวน ๑๐ ตัว และไมคลอย ๒ ชุด” เปน “เกาอี้บนุ วม จํานวน ๙ ตัว
และไมคลอย ๒ ชุด”
มติที่ประชุม
ครั้งที่ ๕) ตามที่เสนอ

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติม

๕.๓ การพิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ความเปนมา
ดวยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึง่ จะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จําเปนตองเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานระดับคณะ
และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทัง้ นี้ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดดังกลาว จะตอง
เปนไปตามกรอบนโยบายทีผ่ านการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนัน้ เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ เปนไปไดดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทัง้ ให
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ รางนโยบายดังกลาวไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว โดยมีขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ ๓ ขั้นตอน ไดแก
๑. ขั้นตอนการเตรียมการจัดทํางบประมาณ
๒. ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
๓. ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณ
นโยบายและกรอบการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
มีดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๑๐นโยบายการจัดทํางบประมาณ
๑. ทบทวนการดําเนินงานของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยที่ไมตอบสนองตอนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติราชการอยางจริงจัง โดย
เฉพาะงาน/โครงการ /กิจกรรมตาง ๆ ที่มีลาํ ดับความสําคัญลดลงหมดความจําเปนและสามารถประหยัด
คาใชจายได
๒. จัดทํางบประมาณแบบมุง เนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance-Based
Budgeting)โดย
๒.๑ มุงเนนผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ ตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
๒.๒ เนนบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของ หนวยงาน
๒.๓ เนนระบบการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
อยางตอเนื่อง
๒.๔ เนนหลักการธรรมาภิบาล (ขั้นตอนชัดเจน โปรงใส ประโยชน ประหยัด)
๓. ใหทุกหนวยงานบริหารงบประมาณทัง้ งบประมาณแผนดินและเงินรายไดใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดทําแผนปฏิบัตงิ านและแผนการใชจา ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓
๔. ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
๕. ใหสอดคลองและใหความสําคัญกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
๖. ใหสอดคลองกับผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน
ปการศึกษา ๒๕๕๑
๗. ใหสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน
๘. ใหทุกคณะและหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดตามมาตรฐานสากล
๙. ใหทุกหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาใหไดมาตรฐาน และนําไปสูการ
ตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑๐. ใหสอดคลองและสงเสริมการพัฒนาองคการตามคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย
สรางสรรคภูมิปญญา
พัฒนาทองถิน่
ดวยจิตบริการ
เนนคุณภาพมาตรฐาน
ทํางานแบบมีสวนรวม บนฐานคุณธรรม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๑๑๑๑. ใหสอดคลองกับเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนดานบริการวิชาการ ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
๑๒. ใหทุกหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานไดรับการพัฒนาตามสายงาน
กรอบการจัดทํางบประมาณ มีขั้นตอนการกําหนดกรอบดังนี้
๑. รายจายประจําขั้นต่ําเบือ้ งตนของมหาวิทยาลัย
๒. รายจายตามภารกิจประจําของหนวยงาน
๓. รายจายตามความจําเปนเรงดวนที่ตองการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย
๔. รายจายตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
๕. รายจายตามภารกิจอืน่ ๆ สําหรับการแกปญหา ที่ตองการตามนโยบายและความ
รวมมือระดับประเทศ กระทรวง สกอ. จังหวัด และหนวยงานอืน่
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทาง/มาตรการการจัดสรร
งบประมาณ และตัวชี้วัด ทีม่ ีความเชื่อมโยงกันตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

พิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัยดังนี้
๑. ใหทบทวนคําสําคัญ(Keyword) ประเด็นยุทธศาสตร ๓ จาก “การพัฒนาคน
ชุมชนทองถิ่นใหอยูดี มีสุข เขมแข็ง มีวฒ
ั นธรรม ศีลธรรมและพึ่งพาตนเองได” เปน “การพัฒนาคน ชุมชน
ทองถิน่ ใหเขมแข็ง อยูดี มีสขุ มีวัฒนธรรม ศีลธรรมและพึ่งพาตนเองได”
๒. ตัวชี้วัด กับ แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณ ไมแสดงถึงความเชื่อมโยง
ควรจัดรูปแบบตารางในหนา ๗ – ๑๗ ใหมใหเห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน ระหวาง ตัวชี้วัด กลยุทธ
และ แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณ
๕.๔ การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒
รอบ ๙ เดือน
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีมติใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลวนั้น เพื่อเปนการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๑๒-

ประเด็นพิจารณา พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๙ เดือน
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๙ เดือน ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
๑. ใหนิยามความหมาย N/A ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยควรทบทวนผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด ที่ มีผลงาน เปน N/A ใหมีความสอดคลองกับระยะเวลาที่ควรจะเปน เนือ่ งจากบางตัวชี้วัด ในรอบ ๙ เดือน
ควรจะมีผลงานปรากฏ
๒. ใหแกไขตัวชี้วัดที่ ๕๖ เนื่องจากขอความขาดหาย
๕.๕ การพิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๓ ตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ใหความเห็นชอบ ตัวชี้วัดที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทัง้ วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยตามเกณฑการใหคะแนนตามตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ที่สะทอนเอกลักษณ ซึง่ ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก แผนการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสงั คม แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจําการ และแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยทัง้ ๔ แผน
ดังกลาวไดระบุวา การดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ หมายถึง โครงการทั้งหมดทีก่ ําหนดไวในแผนเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของโครงการ โดยพิจารณาความสําเร็จแตละโครงการใน ๓ มิติ ไดแก

มิติการประเมิน
๑) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย
๒) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
๓) การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
ครู/อาจารย/นักวิชาการ ชาวบาน/ชุมชน/สังคม
/นิสิตนักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ ๙๐
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
ไมนอยกวารอยละ ๖๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๑๓ขอเท็จจริง
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน (การประเมินตนเองดวย SAR Card)
ปรากฏวา บางโครงการ ไมสามารถประเมินไดทงั้ ๓ มิติ เชน โครงการจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง หรือ
การเขารวมพิธีทางศาสนา เปนตน ทั้งนีจ้ ากการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยไดชี้แจงปญหาดังกลาว ตอคณะกรรมการผูติดตามการประเมินผลฯ และไดตอรองสําหรับบาง
โครงการที่ไมสามารถประเมิน ครบทั้ง ๓ มิติได ซึ่งไดรับการชี้วา ในการประเมินความสําเร็จนัน้ ใหเปนไปตาม
สภาพของโครงการนั้นๆ ทั้งนี้ หากตองการเปลี่ยนแปลงแกไขการประเมินความสําเร็จดังกลาว จะตองผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนัน้ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอปรับปรุงแกไขรายละเอียด การประเมินผลความสําเร็จ จํานวน ๓ แผน ไดแก
๑. แผนการอนุรกั ษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
๓. แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาการปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๓ ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๓ ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะในภาพรวม เพือ่ ความสําเร็จตาม
เปาหมายของตัวชี้วัดดังนี้
๑. เครื่องมือสําหรับการวัดการนําความรูไปใช สามารถทําไดหลายแนวทาง ไมเฉพาะ
เพียงแตการใชแบบสอบถามหรือแบบสํารวจเทานัน้ เชน การใชวิธีการสังเกต การสอบถามจากผูบังคับบัญชา
หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้น เปนตน
๒. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ และ การวัดความสําเร็จของโครงการ ควรมี
ความสอดคลองกัน เชน กิจกรรมสืบสาน สืบศิลปวฒ
ั นธรรมถิน่ แผนดินพอ มีวตั ถุประสงคของโครงการ
ประกอบดวย ๑) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและตระหนักคุณคาของวัฒนธรรมถิ่น และ ๒) เพื่อใหนักศึกษา
นําความรูที่ไดจากการอบรมและจัดกิจกรรมไปประยุกตและปรับใชในชีวิตประจําวัน แต การวัดความสําเร็จ
วัดเพียงความพึงพอใจ ซึ่งไมครอบคลุมวัตถุประสงคทงั้ ขอ ๑ ที่ตองการใหเกิดความเขาใจ และ ขอ ๒ ที่ตองการให
สามารถนําไปประยุกตและปรับใชได เปนตน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๑๔ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตตอที่ประชุม
เพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ประชุมอนุญาต
๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสงหลักสูตร
ดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)
รับทราบการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร ตามขัน้ ตอนแหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แลว
อนึ่ง สํานักมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพจิ ารณา
กลั่นกรองหลักสูตรดังกลาวกอนนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนศักยภาพ
อาจารยประจําหลักสูตรอีกครั้งหนึง่ โดยรายละเอียดประเด็นอื่นเปนไปตามเกณฑฯ แลว ดังนั้น คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จึงไดดําเนินการทบทวนศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสํานักมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและนําเสนอมหาวิทยาลัยแลว
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลง
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ
อาจารยประจําหลักสูตร ไดแก
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
๑
นายศิขสิต ไสยวัง
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
๒
นางสาวณัฐกานต จันทรเพ็ญ
M.Sc. (Logistics)
บธ.บ. (การบัญชี)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๑๕ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
๓
นายอโนทัย กลาการขาย
๔

นายสมศักดิ์ สมบูรณธรรม

๕

นายฉัตรชัย งาหอม

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.ม. (ไฟฟา)
อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อาจารยประจําหลักสูตร ไดแก
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
๑
นายธีรวุฒิ วิทยาวงศกุล
คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงเฟอรนิเจอร)
คอ.บ. (สถาปตบกรรมภายใน)
๒
นางสาวปรียานุช แยมชมชืน่
คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงเฟอรนิเจอร)
คอ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน)
๓
นางสาวอมรรัตน บุญสวาง
คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงกราฟฟก)
คอ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
๔
นายจเร เจริญผล
คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงกราฟฟก)
คอ.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ)
๕
นายวิชัย แสงเมือง
คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงเฟอรนิเจอร)
ศ.บ. (ศิลปะ)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ ทัง้ นี้ใหตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
ดวยวา เปนสถาบันการศึกษาที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองแลวหรือไม และตรวจสอบ
ชื่อสถาบันการศึกษา สําหรับการเลื่อนสถานะจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับปทสี่ ําเร็จการศึกษา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

-๑๖ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดประชุมหารือในวาระแรก เมื่อวันอังคารที่ ๒๑
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ผา นมา มีสาระสําคัญจากการประชุม สรุปไดดังนี้
๑. การหากลยุทธเพิ่มจํานวนนักศึกษาและ การเผชิญกับภาวะคุกคามจากมหาวิทยาลัยอื่น
๒. แนวทางการหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแกนกั ศึกษายากจน และนักศึกษาทีม่ ี
ผลการเรียนดีหรือกิจกรรมเดน
๓. การสํารวจความตองการบัณฑิตของตลาดแรงงาน
ทั้งนี้รายละเอียดการดําเนินงานในแตละประเด็นจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ให
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป และการประเมินคุณภาพภายใน ซึง่ มีประเด็นจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม และ ประเด็นการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย ๗ วันกอน
การประชุม จึงขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๘.๒ ใหเพิ่มเติมระเบียบวาระ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ เปนระเบียบวาระที่ ๗ เพือ่ ให
สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบการดําเนินงาน และขอคิดเห็นจากคณาจารยและขาราชการ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

