-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
• ๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๖. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๗. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๘. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๙. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๑๐. นายสุชาติ ตรีรัตนวฒ
ั นา
๑๑. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๒. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๔. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๖. ผูชว ยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๗. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๘. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๙. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงษ
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

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

ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๔๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางปรียานุช พรหมภาสิต
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม มอบหมายให รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอผลจากการประชุม ที่ไดเขาประชุมแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ใน
ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ใหทปี่ ระชุมทราบ
รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอ
สรุปผลการประชุม ดังนี้
ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัย ใหเขารวมการประชุมสัมมนา เรื่อง “การ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะนําไปสูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน” ในวันที่ ๑๑ –
๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค กรุงเทพฯ พรอมกับ รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยสวุ ิทย วงษบุญมาก รองอธิการบดีฝายวิทย
บริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม โดยในการสัมมนาแบงเนื้อหาออกเปน ๒ ประเด็น
๑. รูปแบบและแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ การ
ประเมินผล กับผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ จัดขึ้นในวันแรก โดยไดแบงกลุมยอยออกเปน ๔ กลุม
เพื่อระดมความคิดเห็น ไดแก กลุมที่ ๑ มหาวิทยาลัยวิจยั หรือมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา เนนการวิจัย , กลุม
ที่ ๒ มหาวิทยาลัยเฉพาะทางหรือมหาวิทยาลัยสมบูรณ , กลุมที่ ๓ มหาวิทยาลัยทีม่ งุ เนนการผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาชุมชน ทองถิน่ ใหเขมแข็ง และกลุม ที่ ๔ วิทยาลัยชุมชน จัดการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยแตละ
ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๕มหาวิทยาลัยจะตองเลือกวาจะเปนมหาวิทยาลัยกลุมใด
๒. การสรางความเขาใจเกีย่ วกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF : HEd) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่สอง เปนการชี้แจงถึง
การปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยหลักสูตรใหมที่
จะทําการเปดสอนในป พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังกลาว สวน
หลักสูตรอื่นทีม่ หาวิทยาลยั เปดสอนแลว จะตองทําการปรับปรุงเพื่อเขาสูมาตรฐาน ภายในป พ.ศ.๒๕๕๕ โดย
ดําเนินการตามแบบฟอรมตางๆ ๗ แบบฟอรม (แบบ มคอ. ๑ – ๗) ประกอบดวย
๑) แบบ มคอ. ๑ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามอบหมายใหคณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา / สาขาวิชา รวมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแต
ละคุณวุฒิ และสาขา / สาขาวิชา โดยขณะนี้ มีมาตรฐานคุณวุฒิ ที่ดําเนินการเสร็จสิน้ แลว เชน การทองเที่ยว
พยาบาล โลจิสติกส และการศึกษา
๒) แบบ มคอ. ๒ : รายละเอียดของหลักสูตร
๓) แบบ มคอ. ๓ : รายละเอียดของรายวิชา
๔) แบบ มคอ. ๔ : รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๕) แบบ มคอ. ๕ : รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
๖) แบบ มคอ. ๖ : รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
๗) แบบ มคอ. ๗ : รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
สําหรับบทบาทของสภามหาวทิ ยาลัยในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร นัน้ หลังจากที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําเอกสารหลักสูตรครบถวนแลว จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร
ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนดระบบและกลไกของการ
จัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. ๒) , รายละเอียดรายวิชา (แบบ มคอ. ๓) และ
รายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน(ถามี) (แบบ มคอ. ๔) ใหชัดเจน
ในสวนของคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา / สาขาวิชาตางๆ ตองเปนไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ
๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒) ดานความรู
๓) ดานทักษะทางปญญา
๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๖คน เพื่อสามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเกา และพัฒนาหลักสูตรใหม ให
เปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้น
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๓ หนา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. หนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ ขอ ๑ วรรคสอง บรรทัดที่ ๖ จาก “บานครชุม” เปน
“บานนครชุม”
๒. หนา ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขอ ๒. ใหตัดขอความ ในขอ ๒.๒ ออกทั้งหมด
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๗ / ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สงิ หาคม พ.ศ.๒๕๕๒
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่
๑
ใหความเห็นชอบแนวทางและ
แจงคณะกรรมการติดตาม
-คณะกรรมการ
หลักเกณฑประเมินตนเองตามหนาที่และ ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
ติดตามฯ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ดําเนินการตามแนวทาง - เลขานุการ
และหลักเกณฑฯ โดยมอบหมายให
สภา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ มหาวิทยาลัย
ตอบประเด็นการประเมินตามเกณฑฯ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๗๒

ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไข
รายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ ถวงน้าํ หนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ ตามหลักเกณฑในคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๒
เรื่องที่
มติที่ประชุม
๓
อนุมัติเงินเหลอื จายโครงการจาง
บุคลากรผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ รหัสกิจกรรม
๒๐๑๒๐๒๑๗๐๑๒๑ และโครงการ
จางบุคลากรผูเ ชี่ยวชาญดานกฎหมาย
สําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. รหัสกิจกรรม
๓๐๑๒๐๒๐๗๐๑๒๑ เปนโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑสงเสริมการเรียนการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

จัดสงรายชื่อกระบวนงานใหม
กองนโยบาย
และแผน
ที่ปรับปรุงในตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ ถวงน้าํ หนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ ที่แกไข ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แลว

การดําเนินงาน
แจงโปรแกรมวิชานิติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทราบ
และดําเนินงานตามโครงการที่
เปลี่ยนแปลง มอบหมายใหกองนโยบาย
และแผน และพัสดุดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
- โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร
- กองนโยบาย
และแผน
- งานพัสดุ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ รายงานผลการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๑
ความเปนมา
ดวยในปการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน
รวม ๑๒ หนวยงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดจัดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก ทั้งระดับมหาวทิ ยาลัย และระดับหนว ยงานทีม่ ีฐานะ
เทียบเทาคณะ โดยในระดับคณะ ไดรับการตรวจประเมิน ในระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ในหนวยงานระดับสํานัก / สถาบัน ในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ สวนในระดับมหาวิทยาลัยไดรับการ
ตรวจประเมิน ในระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีผลการประเมินจําแนกตามหนวยงาน
และองคประกอบ ดังนี้
หมายเหตุ
ระดับผลการประเมิน การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกําหนดไว ๔ ระดับ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๘คะแนนเฉลี่ย
๐.๐๐ – ๑.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๐๐
๒.๐๑ – ๒.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๐๐

•

ระดับผลการประเมิน
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ดี
ดีมาก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๘-

ผลการประเมินจําแนกหนวยงานและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑

ผลการ
ประเมิน

คะแนนเฉลีย่

คะแนนเฉลีย่

ผลการ
ประเมิน

ดีมาก

๓.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดี

๓.๐๐

ดีมาก

๒.๑๗
๓.๐๐

ดี
ดีมาก

๒.๑๗
๓.๐๐

ดี
ดีมาก

๒.๓๓
๓.๐๐

ดี
ดีมาก

๒.๐๐
๒.๐๐

พอใช
พอใช

๒.๒๕
๓.๐๐

ดี
ดีมาก

๒.๒๕

ดี

๒.๒๕

ดี

๒.๕๐

ดี

๒.๒๕

ดี

๒.๕๐

ดี

๒.๖๐ ดีมาก

๒.๘๐

ดีมาก

๒.๔๐

ดี

๒.๖๐

ดีมาก

๒.๔๐

ดี

๓.๐๐

ดีมาก

๖. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๓.๐๐ ดีมาก

๓.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

ดีมาก

๑.๐๐

พอใช

๓.๐๐

ดีมาก

๗. การบริหารและการจดั การ

๒.๘๙ ดีมาก

๒.๘๙

ดีมาก

๒.๔๔

ดี

๒.๕๖

ดี

๒.๖๗

ดีมาก

๙ การเงินและงบประมาณ

๓.๐๐ ดีมาก

๓.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

พอใช

๘ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

๓.๐๐

ดีมาก ๓.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

ดีมาก ๓.๐๐

ไมได ๒.๐๐
คุณภาพ
ดีมาก ๓.๐๐

๒.๗๐

ดีมาก ๒.๖๓

ดีมาก ๒.๔๘

๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ฯ

๒.๕๐

ดี

๒. การเรียนการสอน
๓. กิจกรรมพัฒนานิสตนั
ิ กศึกษา
๔. การวิจัย

๒.๖๗ ดีมาก
๓.๐๐ ดีมาก
๒.๐๐ พอใช

๕. การบริการวิชาการแกสังคม

ดี

๒.๕๕

ไมได ๒.๐๐
คุณภาพ
ดีมาก ๒.๒๒
ดีมาก

๑.๐๐

ดีมาก ๒.๖๗
ดีมาก ๒.๑๕

ผลการ
ประเมิน

คะแนนเฉลีย่

มหาวิทยาลัย

ผลการ
ประเมิน

เทคโนโลยี ฯ

คะแนนเฉลีย่

วิทยาศาสตร ฯ

ผลการ
ประเมิน

วิทยาการจัดการ

คะแนนเฉลีย่

มนุษยศาสตร ฯ

๓.๐๐

องคประกอบ

คะแนนเฉลีย่
ผลการ
ประเมิน

ครุศาสตร

ดี

๒.๖๐

ดีมาก
ดีมาก

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒

-๙ที่ประชุมรับทราบ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะนําขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินภายในของกรรมการตรวจประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพื่อให
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและแกไขปรับปรุง ในการประชุมครั้งตอไป
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
รวมถึงระดับคณะ ครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ(Strategic Risk) และการดําเนินงาน(Operation
Risk) , ดานการเงิน (Financial Risk) และความเสีย่ งจากเหตุการณภายนอก , และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสีย่ ง ครบถวนและบรรลุความสําเร็จรอยละ ๑๐๐
ในสวนของหนวยงานระดับคณะ ทัง้ ๑๒ หนวยงาน ไดจดั ทําแผนบริหารความเสีย่ ง เพื่อ
บรรลุผลตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ โดยไดจัดทําโครงการเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยผลการ
ดําเนินการครบถวนรอยละ ๑๐๐ ทุกหนวยงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้)
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณถัดไป ควรวิเคราะหผลการ
ประเมินแผนบริหารความเสีย่ ง ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ วาความเสี่ยงยังมีหลงเหลืออยูหรือมีโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงอีกหรือไม และสรางระบบและกลไกเพื่อพัฒนางานทั้ง ๓ ดาน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
เนื่องจากเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
๒. สําหรับหนวยงานระดับคณะ ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้ง ๓
ดาน ไดแก ดานกลยุทธ(Strategic Risk) และการดําเนินงาน(Operation Risk) , ดานการเงิน (Financial Risk)
และความเสีย่ งจากเหตุการณภายนอก และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk)
๓. ควรมีการจัดการความเสี่ยงในระดับโครงการทุกโครงการ เพื่อใหการใชจายงบประมาณ
มีความคุมคาสูงสุด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียน
ที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน
ที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๑๐กึ ษา ๒๕๕๑ มีผูสาํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนทีถ่ ูกตอง
แลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบยี บวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๑๒ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๕ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๗ คน
๒. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๓ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑ คน
๒.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น จํานวน ๒ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑(เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการกําหนด
ภาระงานทางวิชาการ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการออกขอบังคับ
วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และแจงให ก.พ.อ. ทราบ นัน้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดาํ รงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการฯ
ไดนําเสนอรางขอบังคับ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๑๑ที่ผานมา มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบขอบังคับดังกลาว
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา รางขอบังคับอยางละเอียดรอบคอบแลว โดยใหมกี ารแกไข
รางขอบังคับฯ ดังนี้
๑. ใหเพิ่มเติมคํานิยามในขอ ๔ คําวา “ตําแหนงผูบริหาร” โดยเพิม่ ตําแหนง ผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก หรือผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
๒. ในขอ ๑๑ และ ขอ ๑๒ ใหนาํ ตําแหนงผูชวยอธิการบดี ที่อยูในขอ (๒) มาไวในขอ (๓)
๓. ในสวนของการจัดทําประกาศภาระงานที่เหลือ ตามที่กําหนดในขอ ๕ (๒) ซึง่ ไดใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดสัดสวยภาระงานดานอื่นๆ โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย นัน้ ขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณา ภาระงานของประธานโปรแกรมวิชาเปนภาระงานบริหาร รวมทัง้ การเปนกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
๕.๓ การพิจารณา (ราง) แผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลวนัน้
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ มีความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ นําไปสูการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ รางแผนปฏิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผานมา
รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา

พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ตามที่เสนอ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๑๒๕.๔ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ความเปนมา
เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ หนวยงาน
ระดับคณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงค ในพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ทัง้ นี้ รางการจัดสรรงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผา นมา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ตามที่เสนอ
๕.๕ การพิจารณาจางผูเกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว กรณีอายุเกิน ๖๕ ป
ที่ประชุมมีมติใหการประชุมในระเบียบวาระนี้เปนการประชุมลับ จึงใหผูชวยเลขานุการออก
จากที่ประชุม
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจาง ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข
ขาราชการบํานาญ ปฏิบัติงาน ณ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ในตําแหนงผูอาํ นวยการสํานัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนเวลา ๑ ปงบประมาณ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นัน้ บัดนี้ไดสนิ้ สุดระยะเวลาการจาง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู
เกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่ คราว กรณีอายุเกิน ๖๕ ป โดยประเมิน ๒ ครัง้ รอบ ๖
เดือนแรก ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ๖ เดือนหลัง ระหวางวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๒ ถงึ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จากผลการประเมินคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูเกษียณอายุราชการ ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่ คราว มีมติใหตอสัญญาจางอีก ๑ ป โดยมีเงื่อนไขใหมี
การประเมินผลงานและการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้น ๖ เดือนแรก
ขอกฎหมาย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจางผูเกษียณอายุราชการ
ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่ คราว พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ กําหนดใหมหาวิทยาลัยจางจางผูเกษียณอายุราชการ
ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่ คราว ไดคราวละ ๑ ปงบประมาณ หากอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณแลวใหพน หนาที่
หลังจากวันสิน้ ปงบประมาณของปที่อายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ โดยในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุพิเศษ และ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

-๑๓มีความจําเปนอันแทจริง ที่จะตองจางผูทมี่ อี ายุเกิน ๖๕ ปบริบูรณ ใหอธิการบดีขออนุมัติจางตอสภา
มหาวิทยาลัย
ประเด็นพิจารณา พิจารณาจางผูเกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่ คราว
กรณีอายุเกิน ๖๕ ป
U

U

มติที่ประชุม มีมติใหตอสัญญาจาง ตอไปอีกหกเดือน และสามารถขอประเมินเพื่อตอสัญญา
ไดอีกทุกๆ หกเดือน โดยมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทําหนังสือราชการสภามหาวิทยาลัย
แจงมติดังกลาว ไปยังผูเกษียณอายุราชการ เพื่อทราบ
U

U

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขอยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
U

U

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
เนื่องจากคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว ขณะนี้
อยูระหวางการดําเนินการใหไดมาซึง่ คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
U

U

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
U

U

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
U

U

ปดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

•

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งกทีารสภามหาวิ
่ ๘ / ๒๕๕๒ ทวัยาลั
นที่ ๒๘
เลขานุ
ย กันยายน
๒๕๕๒
ผูตรวจรายงานการประชุม

-๑๔-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒

