• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
• ๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๖. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๘. นายสุชาติ ตรีรัตนวฒ
ั นา
๙. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๐. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๒. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๕. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๖. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๗. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงษ
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลยั
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๒. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๓. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

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

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงกลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศละครยอดเยี่ยม ประจําป ๒๕๕๒ และ
รางวัล ปอปปูลาโหวต ในโครงการละครสะทอนปญญา จัดโดยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
รวมกับ กลุมละครมะขามปอม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําโดย
ผูชวยศาสตราจารยณัฐรดา วงษนายะ , ผูชวยศาสตราจารยพธูราํ ไพ ประภัสสร , อาจารยธัญรดี บุญปน
และ อาจารยประจักษ กึกกอง ไดจัดสงทีมละครของนักศึกษาเขารวมแขงขัน ชื่อเรื่อง ยาย...หวัง ซึ่งเนื้อหา
เปนการสะทอนมุมมองการใชชีวิตของคนในปจจุบนั ทีห่ ลงไปตามกระแสของวัฒนธรรมตางชาติ นิยมเรื่องวัตถุ
จนหลงลืมรากเหงา ตัวตนของตนเอง ผานการแสดงของบท คุณยายลําเจียก กับ หลานแกว โดยผสมผสาน
เครื่องดนตรีพนื้ บานในบทเพลงคลองชาง แหงบานนครชุม และใชขลุยในการสื่อถึง อารมณ ความรูสึกของ
นักแสดง ซึ่งสามารถชนะใจกรรรมการและผูชม จนสามารถควา ๒ รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศละครยอดเยี่ยม
ประจําป ๒๕๕๒ และรางวัลปอปปูลาโหวต การแขงขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ศูนย
การคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ กวา ๖๐ ทีมทัว่ ประเทศ เขารวมแขงขัน
๒. มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานระดับ
คณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ในระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ โดยไดรับเกียรติจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ภายนอก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนในระดับมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการรับ
ตรวจฯ ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
๓. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ แลว
ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย , หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๓ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นัน้
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๖ หนา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหเพิม่ รายละเอียดสรุปงบประมาณเงินคงคลัง ในหนา ๓ ของ
รายงานการประชุม ยอหนาสุดทาย
จาก “สรุปงบประมาณคงคลัง” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เทากับ ๕๕,๙๓๑,๒๑๐.๕๓ บาท
เปน งบประมาณคงคลังที่เหลือจากการจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เทากับ ๕๕,๙๓๑,๒๑๐.๕๓ บาท
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๖ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอก
แจงใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
กองประสาน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ
ดําเนินโครงการตามคําขอตัง้
การจัด
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) ซึ่งเปน งบประมาณแลว โดยในสวนของ
งบประมาณรายรับเพิม่ เติมระหวางป จาก ครุภัณฑและสิ่งกอสรางมอบหมายให
ฝายพัสดุดําเนินการตามระเบียบ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตอไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๔เรื่องที่
๒

๓

๔

๕

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ใหความเห็นชอบนโยบายการจัดทํา
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุม
งบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป หัวหนาหนวยงานระดับคณะ เพื่อ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ชี้แจงนโยบายและเตรียมการจัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน/
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ แลว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๒
ใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติ
มอบหมายใหกองนโยบายและ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
แผน แจงใหหนวยงานหรือ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๙ เดือน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุเปาหมาย เมื่อ
สิ้นปงบประมาณ
๑. แจงใหหนวยงานที่
ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
รายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๓ ตามคํารับรองการ รับผิดชอบแผนงานทั้ง ๓ แผน เพื่อ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. เปนขอมูลสําหรับการประเมิน
ความสําเร็จแลว
๒๕๕๒ ในประเด็นการประเมินผล
๒. แจงผลการเปลี่ยนแปลงไป
ความสําเร็จ จํานวน ๓ แผน ไดแก
๑. แผนการอนุรกั ษ พัฒนาและสราง ยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการแลว
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. แผนการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม
๓. แผนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจําการ
ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
แจงใหคณะเทคโนโลยี
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวิทยาอุตสาหกรรม ทราบเพื่อดําเนินการ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
แจงผลการพิจารณาไปยังสํานักงาน
โลจิสติกสและการจัดการ และ หลักสูตร คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ผูรับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผน

- รองฯวางแผนฯ
- กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๕๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
๒๕๕๒
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๒ เพื่อนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณ
และการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม) จึงนําเสนอที่ประชุม เพือ่ ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญา
ตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ ปริญญา
ตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิม่ เติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน
ที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ , ประเภท กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผล
การศึกษา ซึ่งผลเปนทีถ่ ูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๒ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๒ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ สิน้ ๓ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๓ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๖ คน ประกอบดวย
๓.๑ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๓ คน
๓.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น จํานวน ๓ คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๖ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑
(เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑการประเมินตนเองตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถนุ ายน
พ.ศ.๒๕๕๒ มติที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแนวทางและหลักเกณฑการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย นัน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมี
ประชุมเมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อดําเนินการจัดทําแนวทางและหลักเกณฑการประเมิน
ตนเอง ตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยสรุป ดังนี้
๑. แนวทางการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
๑.๑ สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จัดทําระบบการประเมินตนเอง ตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย
๑.๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๑๘
ซึ่งกลาวถึงบทบาท และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประชุม เพื่อจัดทําแบบประเมินตนเองตามหนาที่ และบทบาท ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
๑.๔ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จัดทําแบบประเมิน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ
๑.๕ สภามหาวิทยาลัย ประเมินตนเอง หรือมอบหมาย ใหงานเลขานุการสภาฯ
หรือกรรมการสภาฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูป ระเมิน
๑.๖ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร และงานเลขานุการสภาฯ นําขอมูลจากการประเมินมาสังเคราะห ประมวลผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมิน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๗๑.๗ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เสนอรายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัย
๒. หลักเกณฑการประเมินตนเองตามบทบาทและหนาทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
แบงเปน ๒ สวน ดังนี้
๒.๑ ประเมินหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ดังนี้
ที่
๑

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษาการวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและ
สงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษสงิ่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

๒

ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปน
เรื่องๆ ก็ได

๓

- กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
- การเปดสอนของมหาวิทยาลัย
- การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

๔

อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตร

๕

พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทัง้
การแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการ

๖

อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันอืน่ เขาสมทบใน
มหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ

๗

พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

ผลการดําเนินงาน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๘ที่
๘

๙

๑๐
๑๑
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอด
ถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ

ผลการดําเนินงาน

แตงตั้งและถอดถอน
- รองอธิการบดี
- คณบดี
- ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การ
จัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วของ
พิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใด
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึง่ เรื่องใด หรือ
มอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึง่ อยางใดอันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจ
มอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึง่ อยาง
ใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๙ที่

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
๑๖ สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธกี ารเพือ่ พัฒนาความกาวหนาของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอืน่
โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
๓ คะแนน
๒ คะแนน
ปฏิบัติไดครบทุกขอ

ปฏิบัติได ๑๓ - ๑๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน

๑ คะแนน
ปฏิบัติไดนอยกวา ๑๓ ขอ

๒.๒ ผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม เปนการประเมินเชิงคุณภาพ เพื่อ
นําขอมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ โดยมีประเด็นคําถาม ดังนี้
๑) สภามหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการกําหนด ใหความเห็นชอบ ทิศทาง
ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางไร
๒) สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการนํายุทธศาสตรและนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติท่เี ปนรูปธรรมอยางไร
๓) สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง ตามยุทธศาสตรที่
กําหนดไว และติดตามการพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง อยางไร
๔) สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยครบถวน หรือไม อยางไร
๕) สภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะประเด็น
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ ความโปรงใสของการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติอยางยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และการเปดโอกาส ใหมีสว นรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของอยางไร
๖) สภามหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน ทําหนาที่ใน
การกลัน่ กรอง การติดตามงานและควบคุมตรวจสอบ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางไร
๗) สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลงานของอธิการบดี โดยมีหลักเกณฑทชี่ ัดเจน
และตกลงกันไวลวงหนาอยางไร
๘) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีแผนการประชุมและสงเอกสารการประชุม
ลวงหนา เปนไปตามขอกําหนด (ลวงหนา ๗ วัน) หรือไม
๙) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้ง มีกรรมการสภาฯ เขารวมประชุม
ตามขอกําหนด (เฉลี่ยรอยละ ๘๐) หรือไม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๑๐๑๐) มีการเปดเผยขอมูล เพื่อความโปรงใส เชน ประวัติของกรรมการสภาฯ
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานประชุมสภาฯ ทุกครั้ง และรายงานการประเมินตนเองของสภาฯ
แกผูเกี่ยวของ หรือไม อยางไร
๑๑) สภามหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในเรื่องตอไปนี้อยางไร
๑๑.๑ การใชงบประมาณ
๑๑.๒ การจัดการศึกษา
๑๑.๓ การวิจยั
๑๒) สภามหาวิทยาลัย ไดพัฒนากรรมการสภาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติ
หนาที่อยางไรบาง
๑๓) สภามหาวิทยาลัย ไดมีการรับฟงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน จาก
กรรมการบริหารวิทยาลัย และสภาคณาจารย อยางไร
๑๔) ปญหาและอุปสรรค ในการประชุมสภาฯ มีอะไรบาง และมีขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหาอยางไร
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑการประเมินตนเอง
ตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑการประเมินตนเองตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ตามทีเ่ สนอ โดยใหเพิม่ เติมรายละเอียด หมายเหตุสําหรับหนาที่ ในขอ ๖ ดังนี้
“หมายเหตุ มหาวิทยาลัยไมมีสถาบันอืน่ เขาสมทบในมหาวิทยาลัย จึงไมนาํ บทบาท
ในประเด็นนี้มาคิดเปนฐานจํานวนเต็ม”
๕.๓ การพิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
โดยมีตัวชีว้ ัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ ไปแลวนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดทําการทบทวนความพรอมของขอมูลของแตละกระบวนการที่
เสนอ พบวามีบางกระบวนการ ขอมูลไมมคี วามสมบูรณ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชีว้ ัดที่ ๑๐ ในประเด็น กระบวนงานที่คัดเลือก โดยมี
รายละเอียดการขอแกไข ดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๑๑๑. กระบวนงานกอนขอแกไข ประกอบดวย
ผูรับบริการกลุม ที่ ๑ นิสิต/นักศึกษา
๑. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๒. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
ผูรับบริการกลุม ที่ ๒ คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา
๑. การออกหนังสือรับรองขาราชการบุคลากร
ผูรับบริการกลุม ที่ ๓ บุคลากร/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก
๑. การใชบริการหองสมุด
๒. การขออนุญาตใชอาคารสถานที่
๒. กระบวนงานที่ขอแกไขใหม ประกอบดวย
ผูรับบริการกลุม ที่ ๑ นิสิต/นักศึกษา
๑. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๒. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
ผูรับบริการกลุม ที่ ๒ คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา
๑. การออกหนังสือรับรองขาราชการบุคลากร
๒. การเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการขาราชการและบุคลากร
ผูรับบริการกลุม ที่ ๓ บุคลากร/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก
๑. การใชบริการหองสมุด
๒. การขออนุญาตใชอาคารสถานที่
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชีว้ ัดที่ ๑๐ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชีว้ ัดที่ ๑๐ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงโครงการ เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่ โปรแกรมวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับอนุมัติจัดสรรเงิน
นอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สําหรับโครงการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัสกิจกรรม ๒๐๑๒๐๒๑๗๐๑๒๑ และโครงการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญดาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๑๒-

อนึง่ เพื่อใหการใชจายเงินนอกงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานดานการ
เรียนการสอน โปรแกรมวิชานิติศาสตร จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลง
เงินคงเหลือจายจากโครงการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายสําหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัสกิจกรรม
๒๐๑๒๐๒๑๗๐๑๒๑ จํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท และโครงการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายสําหรับ
นักศึกษาภาค กศ.บป. รหัสกิจกรรม ๓๐๑๒๐๒๐๗๐๑๒๑ จํานวน ๑๗,๗๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๗๒,๗๐๐
บาท เปนโครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน จํานวน ๓ รายการ ซึ่งครุภัณฑดังกลาว จะ
เปนทรัพยากรที่ใชรวมกันภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมตั ิเงินเหลือจายโครงการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายสําหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัสกิจกรรม ๒๐๑๒๐๒๑๗๐๑๒๑ และโครงการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. รหัสกิจกรรม ๓๐๑๒๐๒๐๗๐๑๒๑ เปนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สงเสริมการเรียนการสอนทีม่ ีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน จึงใหความเห็นชอบอนุมัติเงินเหลือจาย
จากโครงการ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
การสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เนื่องจากในปจจุบันภาษาจีนมีความสําคัญมาก และมี
แนวโนมที่ตลาดแรงงานมีความตองการสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงควรหากลยุทธเชิงรุกในการ
ประชาสัมพันธรับนักศึกษา รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมระยะสัน้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนใหแกเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ ทองถิน่ ในอําเภอแมสอดมีศักยภาพในเรื่องของบุคลากรอยูมาก มหาวิทยาลัยอาจจัด
กิจกรรมในลักษณะของความรวมมือ จะมีความเปนไปไดสูง
ในสวนของความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และไตหวัน
มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาความรวมมือในลักษณะของจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ๒ ปริญญา เพื่อสราง
ทักษะและประสบการณใหกับนักศึกษา และจะเปนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาจีนไดอีกดวย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
เนื่องจากคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว ขณะนี้
อยูระหวางการดําเนินการใหไดมาซึง่ คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

-๑๓ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ ในวันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

