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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

 นายกสภามหาวิทยาลัย 

าวิทยาลัย 

ูทรงคุณวุฒ ิ   

ลัย 

ประจํา 

งษ  

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ 
วันจันทรที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี   

มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร   

-------------------------------- 
 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแกว    

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามห

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผ

•   ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. นายสุชาติ   ตรีรัตนวฒันา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๑. นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

๑๒. นายสมจิตร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยา

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๗. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

๑๘. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 
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 ๑. พลอากาศเอกเสริมยทุธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ๒. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยา
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

   ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณ

ิ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต 

ารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เร  

บเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

ระ 

ประธานที่ประชุมตรวจสอ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวา
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ประธานที่ประชุม มอบหมายให รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ นําเสนอผลจากการประชุม  ที่ไดเขาประชมุแทนนายกสภามหาวิทยาลัย  ใน

ร

วันที่  ๑๑ – 

 

รือมหาวทิยาลัยบัณฑิตศึกษา เนนการวิจัย , กลุม

ระหวางวันที่  ๑๑ – ๑๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒  ใหทีป่ระชุมทราบ 

  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นาํเสนอ

สรุปผลการประชุม  ดังนี ้

  ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัย ใหเขารวมการประชุมสัมมนา เร่ือง “กา

กําหนดตําแหนงทางยทุธศาสตรของมหาวทิยาลัยราชภัฏ ที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางยัง่ยนื”  ใน

๑๒  กนัยายน  พ.ศ.๒๕๕๒  ณ  โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค  กรุงเทพฯ  พรอมกับ รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน  

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก  รองอธิการบดีฝายวทิย

บริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม โดยในการสัมมนาแบงเนื้อหาออกเปน ๒  ประเด็น  

  ๑.  รูปแบบและแนวคิดในการพัฒนามหาวทิยาลัย  เพื่อเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ  การ

ประเมินผล กบัผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา  ซึง่จดัข้ึนในวนัแรก   โดยไดแบงกลุมยอยออกเปน ๔ กลุม

เพื่อระดมความคิดเห็น  ไดแก  กลุมที่ ๑ มหาวิทยาลัยวิจยัห

ที่ ๒ มหาวทิยาลัยเฉพาะทางหรือมหาวิทยาลัยสมบูรณ , กลุมที่ ๓ มหาวทิยาลัยทีมุ่งเนนการผลิตบัณฑิต และ

พัฒนาชุมชน ทองถิน่ใหเขมแข็ง  และกลุมที่ ๔  วิทยาลัยชุมชน จัดการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  โดยแตละ

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 



 -๕- 

มหาวิทยาลัยจะตองเลือก

  

ุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  โดยหลักสูตรใหมที่

จะทําการเปดสอนในป พ อบมาตรฐานคุณวฒุิฯ ดังกลาว  สวน

หลักสูตรอ่ืนทีม่หาวิทยาล ูมาตรฐาน  ภายในป พ.ศ.๒๕๕๕ โดย

ดําเนนิการตามแบบฟอรม

ํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษามอบหมาย ิของแต

ละคุณวุฒิ และสาขา / สา ลว  เชน  การทองเที่ยว  

พยาบาล  โลจสิติกส  แล

า  

ทิยาลัยในกระบวนการพฒันาหลักสูตร นัน้  หลังจากที่

สูตรครบถวนแลว  จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

ยสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนดระบบและกลไกของการ

. ๓)   และ

งเปนไป

ือ 

ู 

วาจะเปนมหาวิทยาลัยกลุมใด   

  ๒.  การสรางความเขาใจเกีย่วกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

(Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF : HEd)  ซึ่งจัดข้ึนในวันที่สอง เปนการช้ีแจงถึง

การปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาค

.ศ.๒๕๕๓  นี ้จะตองดําเนนิการใหเปนไปตามกร

ยัเปดสอนแลว  จะตองทาํการปรับปรุงเพื่อเขาส

ตางๆ  ๗  แบบฟอรม (แบบ มคอ. ๑ – ๗)  ประกอบดวย   

๑)  แบบ มคอ. ๑ :  มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา  ซึ่งส

ใหคณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา / สาขาวิชา รวมกนัพฒันามาตรฐานคุณวุฒ

ขาวิชา  โดยขณะนี้ มีมาตรฐานคุณวุฒ ิที่ดําเนินการเสร็จส้ินแ

ะการศึกษา 

๒)  แบบ มคอ. ๒ :  รายละเอียดของหลักสูตร   

๓)  แบบ มคอ. ๓ :  รายละเอียดของรายวชิา   

๔)  แบบ มคอ. ๔ :  รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

๕)  แบบ มคอ. ๕ :  รายงานผลการดําเนินการของรายวชิ

๖)  แบบ มคอ. ๖ :  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม   

๗)  แบบ มคอ. ๗ :  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร   

สําหรับบทบาทของสภามหาว

มหาวิทยาลัยดําเนนิการจัดทําเอกสารหลัก

ซึ่งไดจัดทําอยางถกูตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน  โด

จัดทําและอนมุัติรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. ๒) , รายละเอียดรายวิชา (แบบ มคอ

รายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน(ถามี) (แบบ มคอ. ๔)  ใหชัดเจน 

ในสวนของคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา / สาขาวิชาตางๆ ตอ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน ค

   ๑)  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒)  ดานความร 

   ๓)  ดานทกัษะทางปญญา 

   ๔)  ดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ๕)  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 
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คน เพื่อสามารถดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรเกา และพัฒนาหลักสูตรใหม  ให

เปนไปตามมาตร

 
ระเบ

ฐานทีก่ําหนด 

ียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ 
ตามที่ได ๖  

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เว

ายเลขานุการไดจัดทํารา ๑๓  หนา              

ารประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ระชุม 

มติที่ประชุม

มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๗ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที่ ๒

งเพชร  นั้น         ลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสักทอง  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพ

ยงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมจีํานวน  ฝ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบก

รับรองรายงานการป
 

    ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี ้

ระที ่๑ ขอ ๑ วรรคสอง บรรทัดที่ ๖  จาก  “บานครชุม”  เปน  

“บานน

๑.  หนา ๒  ระเบียบวา

ค

บวาร

รชุม” 

๒.  หนา  ๕  ระเบียบวาระที ่ ๕.๑  ขอ ๒.  ใหตัดขอความ ในขอ ๒.๒ ออกทั้งหมด 

หลังจากนั้นจงึมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๗ / ๒๕๕๒  

 
ระเบีย ะท่ี ๓  เร

ม ี

บวาระที่ ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อท

ื่องสบืเน่ือง 
 -  ไม
 
ระเบีย ราบ 

.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติส   
ความเปนมา

๔ ภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒

ชุมคร้ังที ่๗ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที ่๒๖  ส

สนอผลการดําเนนิงานตามมติสภามห

  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประ งิหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 

และมีมติตางๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเ าวทิยาลัย  ดังนี้  

เร ี่  ื่องท มติที่ประชุม 

ใหความเหน็ชอบแนวทางและ

หลักเกณฑประเมินตนเองตามหนาที่และ

บทบาทของสภามหาวทิยาลัย 

 

การดําเนินงาน 

แจงคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย  ดําเนนิการตามแนวทา

และหลักเกณฑฯ  โดยมอบหมายให

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนนิการ

ผูรับผิดชอบ

-คณะกรร๑ 

ง



ตอบประเด็นการประเมินตามเกณฑฯ 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ 

มการ

ติดตามฯ 

- เลขานกุาร

สภา

มหาวิทยาลัย 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 



 -๗- 

๒ ใหความเห็ กไข

ราย

าร

ร

จัดสงร ใหม          

ที่ปร

ัก

าการ

การ แลว 

กนชอบปรับปรุงแ องนโยบายายช่ือกระบวนงาน

ละเอียด ตัวช้ีวัดที่  ๑๐   ระดับ ับปรุงในตัวช้ีวัดที่  ๑๐  ระดับ

ความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหน

ในการรักษามาตรฐานระยะเวล

ใหบริการ  ที่แกไข ไปยังสํานกังาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราช

ความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้าํหนัก

ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาก

ใหบริการ  ตามหลักเกณฑในคูมือกา

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ  

๒๕๕๒  

และแผน 

เรื่องท่ี การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ มติที่ประชุม 

อนุมัติเงนิเหล๓ อืจายโครงการจาง 

บุคลากร ายสําหรับ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัสกจิกรรม 

างบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 

บป. รหัสกิจกรรม

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหม

๒๐๑๒๐๒๑๗๐๑๒๑ และโครงการ 

จ

เปล่ียนแปลง  มอบหมายใหกองนโยบาย และแผน 

แจงโปรแกรมวิชานิติศาสตร  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทราบ

และดําเนนิงานตามโครงการที่

และแผน  และพัสดุดําเนินการ 

- โปรแกรมวิชา

นิติศาสตร 

- กองนโยบาย

- งานพัสดุ 

 สําหรับนักศึกษาภาค กศ.

๓๐๑๒๐๒๐๗๐๑๒๑  เปนโครงการจัดซื้อ 

ครุภัณฑสงเสริมการเรียนการสอนทีม่ี

ประสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒ รายงานผลการประเมินภายในระดับมหาวทิยาลัยและระดับคณะ ประจาํปการศกึษา 
๒๕๕๑ 
  ความเปนมา  
  รศึกษ น 

รวม  ๑๒  หนวย รอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันอุดมศึกษา ของสํานั ารการอุดมศึกษ จประเมินคุณภาพ

ภายใน โดยคณะกรรมการต นอก  ทั้งระดับมหาว วยงานทีม่ีฐานะ

เทียบเทาคณะ  โดยในระดับ รวจประเมนิ ในระหวางวั  – ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  

ในหนวยงานระดับสํานกั / ส ิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ส ในระดับมหาวิทยาลัยไดรับการ

ตรวจประเมิน  ในระหวางวัน นยายน  พ.ศ.๒๕๕๒  โดย รประเมินจําแนกตามหนวยงาน 

และองคประกอบ ดังนี ้ 

หมายเหตุ

ดวยในปกา า ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหหนวยงานระดับคณะ สํานกั สถาบั

งาน  จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามก

กงานคณะกรรมก า  และไดจัดใหมีการตรว

รวจประเมินภาย ทิยาลัย  และระดับหน

นที ่ ๒๔คณะ ไดรับการต

ถาบัน ในชวงเดือนส วน

ที่  ๑๔ – ๑๕  กั มีผลกา

 ระดับผลการประเมิน การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยกาํหนดไว ๔ ระดับ 

๒๕๕๒ 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 

-๘- 

     

คะแนนเฉล ับผลการประเมิี่ย ระด น 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ยังไมไดคุณภาพ 

๑.๕๑ – ๒.๐๐ พอใช 

๒.๐๑ – ๒.๕๐ ดี 

๒.๕๑ – ๓.๐๐ ดีมาก 



• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๒ 

-๘- 

ผลการประ

งค ฯ 

า 

  

ม  

เมินจําแนกหนว

 ครุศาสตร

 ค
ะแ

นน
เฉ
ลี่ย

  

 ผ
ลก

าร
  

๒.๕๐ ดี

๒.๖๗ ดีม

๓.๐๐ ดีม

๒.๐๐ พอ

๒.๖๐ ดีม

๓.๐๐ ดีม

๒.๘๙ ดีมา

๓.๐๐ ดีมา

๓.๐๐   ดีมา

๒.๗๐   ดีมา

ยดตามเอกสารประกอบการประช

ยงานและองคประก

   มนุษยศาสตร 

ปร
ะเ
มิน

 ค
ะแ

นน
เฉ
ลี่ย

  

 ผ
ลก

าร
ปร

ะเ
มิน

  

 ๓.๐๐ ดีมา

าก ๒.๑๗ ด ี

าก ๓.๐๐ ดีมา

ใช ๒.๒๕ ด ี

าก ๒.๘๐ ดีมา

าก ๓.๐๐ ดีมา

๒.๘๙ ดีมา

๓.๐๐ ดีมา

๓.๐๐   ดีมา

๒.๖๓   ดีมา

ในระเบียบวาระน

อบกา

ฯ   

ก 

ก 

ก 

ก 

รประกันคุณภาพการศ

การจัดการ   

 ผ
ลก

าร
ปร

ะเ
มิน

  

ดีมาก ๓

ด ี ๒

ดีมาก ๓

ด ี ๒

ด ี ๒

ดีมาก ๑

ด ี ๒

ดีมาก ๓

  ดีมาก  ๓.

 ดี  ๒

ยกเลม)

ึกษา  ประจําปการศึกษา 

วิทยาศาสตร ฯ   เทค

 ค
ะแ

นน
เฉ
ลี่ย

  

 ผ
ลก

าร
ปร

ะเ
มิน

  

 ค
ะแ

นน
เฉ
ลี่ย

  

.๐๐ ดีมาก ๒.๕๐

.๓๓ ด ี ๒.๐๐ 

.๐๐ ดีมาก ๒.๐๐ 

.๕๐ ด ี ๒.๒๕ 

.๖๐ ดีมาก ๒.๔๐ 

.๐๐ ไมได
คุณภาพ 

๒.๐๐ 

.๕๖ ดีมาก ๒.๒๒ 

 ดีมาก ๑.๐๐ 

 ดีมาก  ๒.๖๗  

   ดีมาก  ๒.๑๕  

๒๕๕

โนโ

 

 

๑ 

ลยี ฯ  

ผล
กา

ร
ปร

ะเ
มิน

  

ด ี

พอใช 

พอใช 

ด ี

ช 

ด
าพ 
าก  

ี  

วิทยา  มหาวิทยาลัย  

 ค
ะแ

นน
เฉ
ลี่ย

  

 ผ
ลก

าร
ปร

ะเ
มิน

  

๐๐ ดีมาก 

๒๕ ด ี

๐๐ ดีมาก 

๕๐ ด ี

๐๐ ดีมาก 

๐๐ ดีมาก 

๖๗ ดีมาก 

พอใช 

 ดีมาก  

 ดีมาก  

องคป

ญา ปณิธ

รียนการส

รรมพัฒน

ิจัย  

ริการวิชา

บาํรุงศ

หารและการจ

ะกลไ

ี่ยรวม

รายล

ระกอ

าน วั

อน  

านิสิ

บ 

 ค
ะแ

นน
เฉ
ลี่ย

  

๑. ปรชั

๒. การเ

๓. กิจก

๔. การว

๕. การบ

การท

การบ

 การเ

 ระบบ
ภาพ

คะแนนเฉล

  

ตถุประส ๓.๐๐ ๓.

๒.๑๗ ๒.

ตนักศึกษ ๓.๐๐ ๓.

๒.๒๕ ๒.

การแกสังคม ๒.๔๐ ด ี ๓.

๖. ํานุ ิลปวัฒนธรร ๓.๐๐ พอใ ๓.

๗. ริ ดัการ  ก ก ๒.๔๔ ด ี ๒.

 ๙ งินและงบประมาณ  ก ก ๓.๐๐ .๐๐ ไมไ
คุณภ

๒.๐๐ 

 ๘ แล กการประกัน
คุณ   

ก  ก   ๓.๐๐ ๐๐   ดีม ๓.๐๐  

 ด ๒.๖๐  ๒.๔๘  .๕๕ ทุกตัวบงชี ้ ก  ก  

ะเอี ุม ี้ (เอกสารแ

 



 -๙- 
 

  



  

ที่ประชุมรับทราบ  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะนาํขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินภายในของกรรมการตรวจประเมนิ ระดับมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาเพื่อให

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและแกไขปรับปรุง  ในการประชุมคร้ังตอไป   
 

 ๔.๓  รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ความเปนมา 

  ดวยมห รความ บริหารจัดการมหาวทิยาลัย  

รวมถึงระดับคณะ  ครอบ ลยุท ) และการดําเนนิงาน(Operation 

Risk)  , ดานการเ , และดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเ ยบ (Co าวทิยาลัยไดดําเนินการ

ตามแผนบริหารความเส่ีย

 ในสวนของหนวยงานระด

 ที่ประชุมรับทราบ  โดยมขีอเสนอแนะ ดังนี ้

าร

สที่

สรางระบบและกลไกเพื่อพัฒนางานทั้ง  ๓  ดาน  ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

sk) 

       

าวทิยาลัยไดนําระบบบริหา เสี่ยงมาใชในการ

คลุมทั้ง  ๓  ดาน ไดแก  ดานก ธ(Strategic Risk

งิน (Financial Risk) และความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก  

บี mpliance Risk)  โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  นี้  มห

ง ครบถวนและบรรลุความสําเร็จรอยละ ๑๐๐   

 ับคณะ ทัง้ ๑๒  หนวยงาน  ไดจดัทําแผนบริหารความเส่ียง เพื่อ

ปฏิบัติงานประจําป  พ.ศ.๒๕๕๒  โดยไดจัดทําโครงการเพื่อจัดการความเส่ียง  โดยผลการบรรลุผลตามแผน

ดําเนนิการครบถวนรอยละ  ๑๐๐  ทุกหนวยงาน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ

วาระนี้) 
 

 

  ๑.  ในกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในปงบประมาณถัดไป  ควรวิเคราะหผลก

ประเมินแผนบริหารความเส่ียง ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  วาความเส่ียงยงัมหีลงเหลืออยูหรือมีโอกา

จะเกิดความเสี่ยงอีกหรือไม  และ

เนื่องจากเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

  ๒.  สําหรับหนวยงานระดับคณะ  ควรมกีารจัดทําแผนบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมทั้ง ๓  

ดาน  ไดแก  ดานกลยุทธ(Strategic Risk) และการดําเนินงาน(Operation Risk)  , ดานการเงนิ (Financial Ri

และความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk)   

  ๓.  ควรมีการจัดการความเสี่ยงในระดับโครงการทกุโครงการ เพื่อใหการใชจายงบประมาณ 

มีความคุมคาสูงสุด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา  ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียน    

ที่ ๓  ปการศกึษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับบัณฑิตศกึษา ภาคเรียน

ที่  ๓ ปการศกึษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 



 -๑๐- 

ึกษา  ๒๕๕๑  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ

ริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

อง

ยีบวาระนี้) 

ิญ

๑.๑  สาขาวิชาการศึกษา  จํานวน  ๕ คน 

 

 
 

ป

ประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนทีถู่กต

แลว  จงึนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี ้

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบ
 

๑. ระดับอนุปร ญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทั้งส้ิน  ๑๒  คน ประกอบดวย 

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๗ คน 

๒.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งส้ิน  ๓  คน  ประกอบดวย 

๒.๑  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาํนวน  ๑  คน 

๒.๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพือ่การพัฒนาทองถิ่น  จํานวน  ๒  คน 
 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที ่๓ ปการศึกษา ๒๕๕๑(เพิ่มเติม) 
  

  ติที่ประชุมม     อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 

 
 ๕.๒  กา )  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการกาํหนด
ภาระงานทางวิ

รพิจารณา (ราง
ชาการ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ความเปนมา 
  ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานภาระ

งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย           

ใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา ๑๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการออกขอบังคับ     

วาดวยการกาํหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย    

และศาสตราจารย  ใหแลวเสร็จกอนวนัที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  และแจงให ก.พ.อ. ทราบ นัน้ 

  งต้ัง

ราชภัฏกําแพงเพ ก        

ารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๕๒  ตามแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา ๑๗          

แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยคณะกรรมการฯ      

ไดนําเสนอรางขอบังคับ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยแลว   เมื่อวนัที ่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยฯ  ไดแต คณะกรรมการดําเนนิการจัดทํา (ราง)  ขอบังคับมหาวทิยาลัย 

ชร  วาดวยการ ําหนดภาระงานทางวชิาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 



 -๑๑- 

ที่ผานม

รายละเอียดตาม ระเบียบวาระนี ้

า  มหาวทิยาลัยฯ จงึนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบขอบังคับดังกลาว 

เอกสารแนบทาย
 

  ประเด็นพิจารณา    พิจารณาใหความเหน็ชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  วาดวยการกาํหนดภาระงานทางวิชาการ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา รางขอบังคับอยางละเอียดรอบคอบแ

     

ลว  โดยใหมกีารแกไข

รางขอบังคับฯ ดั

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ถาบัน สํานัก หรือผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

๑

๓.  ในสวนของการจัดทําประกาศภาระงานที่เหลือ ตามที่กําหนดในขอ ๕ (๒)  ซึง่ไดใหสภา

มหาวิทย

ิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกมหาวทิยาลัย 

๕.๓  กา

งนี ้

๑.  ใหเพิ่มเติมคํานยิามในขอ ๔  คําวา  “ตําแหนงผูบริหาร”  โดยเพิม่

ส

๒.  ในขอ  ๑  และ ขอ ๑๒  ใหนาํตําแหนงผูชวยอธกิารบดี ที่อยูในขอ (๒) มาไวในขอ (๓) 

าลัยพิจารณากําหนดสัดสวยภาระงานดานอ่ืนๆ  โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย นัน้  ขอให

มหาวิทยาลัยพิจารณา ภาระงานของประธานโปรแกรมวิชาเปนภาระงานบริหาร  รวมทัง้การเปนกรรมการที่

ปรึกษาวทิยาน

 
รพิจารณา (ราง) แผนการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยมีมติใหความเหน็ชอบแผนกลยทุธ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป          

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  ในการประชุมคร้ังที ่๘ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ไปแลวนัน้         

ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓  มีความ

สอดคลองกับแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  นาํไปสูการจัดทาํคํารับรอง         

การปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อ

พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ รางแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕

ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยแล

  

 

๓  

ว  เมือ่วันที่  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๒  ที่ผานมา 

ียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม) รายละเอียดตามเอกสารในระเบ
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
  

   

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓      

ตามที่เสนอ 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 

   

 

 

๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

๕.๔  กา

มเปนมา

รพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓   
 

  ควา  
  เพื่อใหการบริหารจ

างการจัดสรรงบประมาณดังกลาวไดผานความเหน็ชอบ

 ัดการและการดําเนินงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลัย  รวมทัง้หนวยงาน 

ระดับคณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงค ในพนัธกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จงึนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาจัดสรรงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ทัง้นี ้ ร

จากคณะกรรมก บริหารมหาวิทยาลัยแลว  เมื่อวนัที ่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒  ที่ผานมา 
 

าร

ประเด็นพิจารณา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม) ง
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณเงนินอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓    

ตามที่เสนอ 
 

๕.๕ การพิจารณาจางผูเกษียณอายุราชการใหปฏบิัติงานเปนลกูจางชั่วคราว กรณีอายุเกิน ๖๕  ป 
  ที่ประชุมมมีติใหการประชุมในระเบียบวาระนี้เปนการประชุมลับ จงึใหผูชวยเลขานกุารออก

จากที่ประชุม 
ความเปนมา 
ตามที ่ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ไดจาง  ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย   ผาสุข 

ทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  ในตําแหนงผูอํานวยการสํานกั

มหาวทิย

ปฏิบติังานของผู

เกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่คราว  กรณีอายุเกิน  ๖๕  ป  โดยประเมิน  ๒  คร้ัง  รอบ ๖ 

เดือนแร   ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑  ถึงวนัที ่ ๓๑  มนีาคม  ๒๕ วันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๕๒ งึวนัที ่๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๒  จากผลการประเมินคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูเกษียณอา  ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่คราว  มีมติใหตอส ื่อนไขใหมี

การประเมนิผลงานและการปฏิบัติราชการเม่ือส้ิน ๖ เดือนแรก 
  ขอกฎหมาย

ขาราชการบํานาญ  ปฏิบัติงาน  ณ  มหาว

าลัยราชภัฏกาํแพงเพชร   แมสอด   เปนเวลา ๑  ปงบประมาณ  ต้ังแตวันที ่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ ถึงวันที ่

๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๒   นัน้   บัดนี้ไดส้ินสุดระยะเวลาการจาง  คณะกรรมการประเมินผลการ

๕๒  และ ๖ เดือนหลัง  ระหวางก

 ถ

ยุราชการ ัญญาจางอีก ๑ ป   โดยมีเง

 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   วาด

หปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่คราว   พ.ศ.  ๒๕๔๘ ขอ  ๗  กาํหนดใหม ชการ 

หปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่คราว  ไดคราวละ ๑ ปงบประมาณ  หากอายุครบ ๖๕ ปบ ูรณแลวใหพนหนาที่

ลังจากวันส้ินปงบประมาณของปที่อายคุรบ ๖๕ ปบริบูรณ  โดยใ

วยการจางผูเกษียณอายุราชการ 

หาวิทยาลัยจางจางผูเกษียณอายุรา

ริบ

นกรณีที่มหาวทิยาลัยมเีหตุพิเศษ และ 

ใ

ใ

ห

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 

-๑๓- 

มีความจําเปนอันแทจริง  ที่จะตองจางผูทีม่อีายุเกนิ  ๖๕  ปบริบูรณ   ใหอธิการบดีขออนุมัติจางตอสภา

มหาวิทยาลัย 

Uประเด็นพิจารณาU    พิจารณาจางผูเกษยีณอายุราชการใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่คราว  

กรณีอายุเกนิ ๖๕ ป   
 

Uมติที่ประชุมU   มีมติใหตอสัญญาจาง ตอไปอีกหกเดือน  และสามารถขอประเมินเพื่อตอสัญญา

ไดอีกทุกๆ หกเดือน  โดยมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จดัทําหนงัสือราชการสภามหาวิทยาลัย     

แจงมติดังกลาว ไปยงัผูเกษยีณอายุราชการ เพื่อทราบ 

 
Uระเบียบวาระที่  ๖U   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

ขอยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมคร้ังตอไป  

 
Uระเบียบวาระที่  ๗U   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
  เนื่องจากคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  ไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว  ขณะนี้

อยูระหวางการดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
Uระเบียบวาระที่  ๘U   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมคร้ังตอไป 

 
Uระเบียบวาระที่  ๙U   เรื่องอ่ืน ๆ 

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่ ๙ / ๒๕๕๒  ในวนัพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒   เวลา 

๐๙.๐๐ น. ณ  หองประชุมสักทอง  สํานกังานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๒ 

-๑๔- 
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