รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม 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. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๘. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
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. ผูชว ยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

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

ก.
ข. รายนามกรรมการทีล่เขาประชุ
ารวมประชุ
ม ม

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๒

-๒๑. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๓. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๔. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางปรียานุช พรหมภาสิต
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตตอที่ประชุม
นําเสนอระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ เพือ่ จะไดขออนุญาตใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เขารวมประชุมตอไป
ที่ประชุมอนุญาต
๔.๒ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ความเปนมา
ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการ ชุดที่ ๒ ไดหมดวาระลง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสภาคณาจารยและขาราชการ ตามกระบวนการ
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) แลว ทั้งนี้กรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการไดทําการเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการแลว
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบทายระเบียบวาระนี้ สําหรับรายชื่อกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปรากฏตามประกาศแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และเชิญผูช วยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร ประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ เขารวมประชุมเปนลําดับถัดไป

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๒

-๓ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ เมื่อวันจันทรที่
๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นัน้
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชมุ เพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายนามกรรมการที่เขารวมประชุม ลําดับที่ ๑๖.
ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ เปน รายนามกรรมการที่ลาประชุม
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๒ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ กนั ยายน
พ.ศ.๒๕๕๒ และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับ
มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทํา คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รางฯ และฝายนิติการปรับแกตามมติ
จัดทํารางฯ และ
วาดวยการกําหนดภาระงานทาง
สภาฯ ซึง่ จะนําเสนอนายกสภา
ฝายนิตกิ าร
วิชาการ ของผูด ํารงตําแหนงอาจารย มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใชและถือ
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ปฏิบัติตอไป
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒
ขณะนี้คณะกรรมการจัดทําราง
กําลังพิจารณาจัดทํา รางประกาศภาระ
งานที่เหลือ ตามทีก่ ําหนดในขอ ๕ (๒)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๒

-๔แหงขอบังคับ โดยจะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน

เรื่องที่
มติที่ประชุม
๒ การพิจารณา (ราง) แผนการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓

๓

๔

การดําเนินงาน
มอบหมายใหกองนโยบายและแผน
รวบรวมเพื่อแจงหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และเตรียมการจัดสง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ตอไป
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงิน
มอบหมายใหกองนโยบายและแผน
นอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ กรอกขอมูลโครงการตางๆ ทีไ่ ดรับอนุมัติ
จัดสรร เขาสูระบบบัญชี ๓ มิติ เพื่อ
พ.ศ.๒๕๕๓
แจงใหแตละหนวยงานดําเนินการ
เบิกจายตามโครงการ
การพิจารณาจางผูเกษียณอายุราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได
ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่ คราว กรณี จัดทําหนังสือราชการ แจงมติสภา
อายุเกิน ๖๕ ป
มหาวิทยาลัย ไปยังบุคคลดังกลาว ซึ่งได
รับทราบมติดงั กลาวแลว และมีหนังสือ
ราชการมายังมหาวิทยาลัย วาไม
ประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
รายละเอียดจะนําเสนอตอทีป่ ระชุม
ทราบในระเบียบวาระที่ ๔.๕
ที่ประชุมรับทราบ

ผูรับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การจายคาตอบแทนการสอนและคา
ดําเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินเพื่อ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๒

-๕จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลวนัน้ เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปนไป
ดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอประกาศ กําหนดหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนการสอน และคาดําเนินการในการจัดการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๒
รายละเอียดตามประกาศแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรือ่ ง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลวนัน้ เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปนไป
ดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอประกาศ การเรียกเก็บเงนิ
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามประกาศแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ การไมขอปฏิบัติหนาที่ตอ ของผูเกษียณอายุราชการ กรณีอายุเกิน ๖๕ ป
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ไดพิจารณาจางผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข ผูเกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงาน
เปนลูกจางชัว่ คราว กรณีอายุเกิน ๖๕ ป โดย มีมติใหตอ สัญญาจาง ตอไปอีกหกเดือน และสามารถขอ
ประเมินเพื่อตอสัญญาไดอีกทุกๆ หกเดือน นั้น ทัง้ นี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทําหนังสือราชการ
สภามหาวิทยาลัย แจงมติดงั กลาว ไปยังผูเ กษียณอายุราชการ เพื่อทราบแลว ตอมาผูชวยศาสตราจารย
เจนวิทย ผาสุข ไดมีหนังสือราชการมายังมหาวิทยาลัย วาไมประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป เนือ่ งจาก
สุขภาพไมเอื้ออํานวยทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียน ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๒

-๖-

เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ และระดับปริญญาโท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนทีถ่ ูกตองแลว จึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๑๓๘ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑๐๑ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑๐ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๔ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๑๑ คน
๑.๕ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน ๑๒ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิน้ ๒๓๘ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๔๕ คน
๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๕๗ คน
๒.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๒๙ คน
๑.๔ สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน ๗ คน
๓. ระดับปริญญาโท รวมทั้งสิน้ ๒ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑ คน
๒.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาแผนรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๓
ความเปนมา
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการเตรียมการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๓ เพื่อใหการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงใครขอนําเสนอ
แผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ซึง่ แผนรับดังกลาวไดผานการพิจารณา ใหความเห็นชอบจาก
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๒

-๗คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนที่เรียบรอยแลว รายละเอียดตาม
เอกสาร ในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓
มติที่ประชุม ที่ประชุมอภิปรายถึงจํานวนนักศึกษาที่ต่ํากวาแผนรับนักศึกษา โดยให
ขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ หรือแนะแนวเชิงรุกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยเสนอ
กิจกรรมเดน หรือจุดขายของแตละคณะ
๒. ประชาสัมพันธเชิงรุกโดยขอความรวมมือจากสื่อทีวที องถิน่
๓. จัดใหนักเรียนเปาหมาย ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นจึงมีมติอนุมัติแผนรับนักศึกษาตามที่เสนอ
๕.๓ การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนประจําทุกปงบประมาณ นัน้
บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๒ ดวยตนเอง (Self – Assessment Report) รอบ ๑๒ เดือนเสร็จสิ้นแลว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะไดดําเนินการ
จัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
สําหรับคะแนนการประเมิน ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ มหาวิทยาลัย ได ๓.๕๓๙๘
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซึ่งยงั มีตวั ชี้วดั ที่รอผลการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรากฏผลเปน N/A
จํานวน ๗ ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน
มติที่ประชุม ที่ประชุมอภิปรายตัวชี้วัดที่มผี ลการประเมินเปน ๑ (ระดับสีแดง)
ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๔ รอยละของบทความวิทยานิพนธ ปริญญาโท หรือเอกที่ตีพมิ พเผยแพรทงั้ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก และตัวชีว้ ัดที่ ๔.๒.๓ รอยละของ
ผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอจํานวนอาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจยั ประจํา โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ดังนี้
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๒

-๘๑. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาโท
ทุกหลักสูตร
๒. ควรพัฒนาวารสารสักทอง ใหเปนวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
๓. ในสวนของการจดลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน โดยตั้งคณะทํางานเพื่อ
ศึกษาถึงขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน
หลังจากนั้นจึงมีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําลังศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งชมรมศิษยเกา
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หากมีความคืบหนาจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหขอเสนอแนะตอไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ
แนวทางการดําเนินงานสําหรับสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหม ซึ่งภารกิจสําคัญคือ เปนหนวยงาน
ประสานความเชื่อมโยงระหวางนโยบายของฝายบริหารเพื่อนําไปสูความเขาใจของบุคลากรและการมี
เปาหมายรวมกัน ภายใตกรอบหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการ ดังนี้
๑. ใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอ
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
๒. แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
๓. พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีอ่ ธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
๔. เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ
นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย
และจากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ๒ ครั้งที่ผานมา ไดสรุปประเด็นที่จะ
ดําเนินการ ไดแก โครงการยกยองบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณธรรมจริยธรรม และโครงการ
จัดกิจกรรมกระตุนการเขียนบทความทางวิชาการของคณาจารย ซึง่ รายละเอียดกิจกรรมอยูระหวางการวาง
แผนการดําเนินงาน
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-๙ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะใหสภาคณาจารยและขาราชการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความสามัคคีระหวางบุคลากร และสรางความเปนนักวิชาการใหเปนที่ยอมรับในสังคมทองถิน่

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย สรุป
ประเด็นไดดังนี้
๑. การสรางความยอมรับในการเปนสถาบันการผลิตบัณฑิตครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อตอตานกระแสการกอตั้งสถาบันผลิตครู มหาวิทยาลัยจึงควรหาวิธเี พื่อสรางความยอมรับ
วาเรามีจุดยืน สามารถผลิตและพัฒนาครูไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งอาจจะตองนําเสนอดวยผลงานการวิจัย หรือ
จัดเวทีสัมมนา (Symposium)
๒. การผลิตงานวิจัยในบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงงานวิจยั ของคณาจารย ควรเปน
เรื่องใกลตัวทีส่ ังคมมองขาม แตกระทบโดยตรงกับวิถชี วี ิตของคนในสังคม
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ ในวันจันทรที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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