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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมสักทอง อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน้ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์ แก้ ว
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปี่ บัว
๖. รองศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ฒ
ั นา สุกกระ
๑๐. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวฒ
ั น์
๑๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๑๒. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๑๓. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๑๔. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรี ชา ปั ญญา
๑๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๓. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
๔. นายสุชาติ ตรี รัตน์วฒ
ั นา
๕. รองศาสตราจารย์โสรี ช์ โพธิ์แก้ ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
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๖. นายสมจิตร ลิ ้มลือชา

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ค. รายนามผู้ปฏิบัตหิ น้ าที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรี ทบั ทิม
๒. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว

ประจาฝ่ ายเลขานุการ
ประจาฝ่ ายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ ว จึงกล่าวเปิ ด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
-

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓
ตามที่ได้ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสักทอง ชัน้ ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นัน้ ฝ่ ายเลขานุการได้ จดั ทารายงานการประชุมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว รายงาน
การประชุม มีจานวน ๑๙ หน้ า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ ายระเบียบวาระนี ้
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๙/ ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
และมีมติตา่ งๆ ไปแล้ วนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนาเสนอผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังนี ้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
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เรื่องที่
๑.

มติท่ ปี ระชุม
ให้ ความเห็นชอบคาสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยเรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการ
้
ประจาสถาบันวิจยั และพัฒนา

๒

ให้ ความเห็นชอบปรับอัตราค่าจ้ าง
ของบุคลากรประจาตามสัญญาจ้ าง

๓

ให้ ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔

๔

อนุมตั จิ ดั สรรงบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔

๕

ให้ ความเห็นชอบการทบทวนนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

การดาเนินงาน
งานการเลขานุการ นาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคาสัง่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๐๐๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๓ และแจ้ ง
สถาบันวิจยั และพัฒนาทราบแล้ ว
มอบหมายให้ งานการเจ้ าหน้ าที่
และนิตกิ ารจัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่ อง ปรับอัตราค่าจ้ างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ประกาศให้
ทราบโดยทัว่ กันแล้ ว
มอบหมายให้ สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดทา
ประกาศรับนักศึกษา และจัดทา
เอกสารประกอบการแนะแนวรับ
นักศึกษาประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
แล้ ว
มอบหมายให้ กองนโยบายและ
แผน กรอกข้ อมูลโครงการต่างๆ
ที่ได้ รับอนุมตั จิ ดั สรร เข้ าสูร่ ะบบบัญชี
๓ มิติ เพื่อแจ้ งให้ แต่ละหน่วยงาน
ดาเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ
มอบหมายให้ กองนโยบายและ
แผนแจ้ งทุกคณะหน่วยงานทราบ

ผู้รับผิดชอบ
งานเลขานุการ

งานการ
เจ้ าหน้ าที่และ
นิตกิ าร

สานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
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เรื่องที่
๖

๗

๘

๙

มติท่ ปี ระชุม
ให้ ความเห็นชอบข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับ
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยและให้
ข้ อเสนอแนะ
ให้ ความเห็นชอบผลการดาเนินงานการ
จัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและ
ให้ ข้อเสนอแนะ
ให้ ความเห็นชอบการพิจารณา
แผนการปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

การดาเนินงาน
มอบหมายให้ ศนู ย์ภาษาและงาน
นิตกิ ารไปปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ภาษาและ
งานนิตกิ าร

มอบหมายให้ สานักประกัน
คุณภาพการศึกษานาข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ
เป็ นข้ อมูลในการดาเนินงานต่อไป
มอบหมายให้ สานักประกัน
คุณภาพการศึกษานาข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ
เป็ นข้ อมูลในการดาเนินงานต่อไป
มอบหมายให้ กองนโยบายและแผน
รวบรวมเพื่อแจ้ งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และเตรี ยมการจัดส่ง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ต่อไป

สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
กองนโยบาย
และแผน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง การจ่ ายค่ าตอบแทนการสอน
และค่ าดาเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ จดั ทาประกาศเรื่ อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน
และค่าดาเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต และได้ ใช้ ในการจัดการศึกษาระดับดุษฎี บณ
ั ฑิตมา
ตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากในปี การศึกษาต่อไป จะมีผ้ สู อบวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
ประกอบกับจะมีการจัดทาวารสารยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนา ดังนันคณะกรรมการบั
้
ณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ องการจ่ายค่าตอบแทน
การสอนและค่าดาเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตขึ ้นมาใหม่ โดยผ่านมติในการประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๓ เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ ายระเบียบวาระนี ้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ การสารวจการจัดทาร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่ อ
สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุ ยประจาตาแหน่ งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ความเป็ นมา
ตามหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สดุ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๓๘๐๔ ลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๓ เรื่ อง การจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยปริ ญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการได้
ให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสารวจพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยปริญญาในสาขาวิชาฯ ฉบับปั จจุบนั อีกครัง้ หนึง่
ว่ามีความครบถ้ วนสมบูรณ์หรื อไม่แล้ วแจ้ งผลการสารวจอย่างเร่งด่วน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
โดยส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาจะได้ ดาเนินการรวบรวมและสรุปผลนาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ นหลักการให้ การ
อนุโลมเป็ นการเฉพาะต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชรได้ ตรวจสอบและสารวจการจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้ วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
แล้ ว ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ไม่มีการจัดทาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อให้ มีผลบังคับใช้
ย้ อนหลัง
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่ วนร่ วมตรวจสอบผลปฏิบัตริ าชการ ตามตัวชีว้ ัดที่ ๑๓
ความเป็ นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดประเด็นเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ น
ร่วมและแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ โครงการตามแผนการให้ บริ การวิชาการ และวิชาชีพแก่
สังคม และโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ตามตัวชี ้วัดที่ ๑๓
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บัดนี ้ การดาเนินการดังกล่าวได้ เสร็จสิ ้นแล้ ว
ที่ประชุมรับทราบ
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-๘-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓
(๒) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓
(๓) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓
(๔) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
เนื่องจากในภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ มีผ้ สู าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา
ซึง่ ผลเป็ นที่ถกู ต้ องแล้ ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทังสิ
้ ้น ๓๐ คน ประกอบด้ วย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จานวน ๔ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน ๙ คน
๑.๒ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จานวน ๕ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จานวน ๑๒ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทังสิ
้ ้น ๑๘๕ คน ประกอบด้ วย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จานวน ๑๗ คน
๒.๒ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จานวน ๑๖๐ คน
๒.๓ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
จานวน ๑ คน
๒.๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๗ คน
๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รวมทังสิ
้ ้น ๖๐ คน
๔. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทังสิ
้ ้น ๓ คน ประกอบด้ วย
๔.๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จานวน ๑ คน
๔.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้ องถิ่น จานวน ๒ คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๙-

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั ิให้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทภาค ปกติ ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๓
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสัง่ แต่งตังให้
้ นางธารทิพย์ ธรรมสอน ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ ๐๐๔ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นัน้ เนื่องจากนางธารทิพย์ ธรรมสอน
ได้ รับการอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ ๗/ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ให้ ขยายเวลาราชการต่อไปจนสิ ้นปี งบประมาณที่ผ้ นู นมี
ั ้ อายุครบหกสิบห้ าปี บริ บรู ณ์ จึงทาให้ ตาแหน่งคณบดี
สิ ้นสุดลงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ทังนี
้ ้ความตาม ข้ อ ๕(๑) แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยการสรรหา
คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการสรรหาขึ
้
้นคณะหนึง่ ประกอบด้ วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓)
และ(๔) ประเภทละหนึง่ คน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) จานวนสองคน เป็ นกรรมการ
ทาหน้ าที่ดาเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งคณบดี โดยให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้บริหารทาหน้ าที่เป็ นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
ประเด็นพิจารณา
เพื่อให้ การดาเนินการสรรหาคณบดีเป็ นไปตามข้ อบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
ประกอบด้ วย
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึง่ เป็ นประธาน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกสองคน เป็ นกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจา หนึง่ คนเป็ นกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนผู้บริ หาร หนึง่ คนเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบแต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
ตามที่กรรมการแต่ละกลุม่
นาเสนอดังนี ้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๐-

นายวีระศักดิ์ ปี่ บัว
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ฒ
ั นา สุกกระ กรรมการสภาฯจากผู้บริหาร กรรมการและเลขานุการ
ทังนี
้ ้ให้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีดาเนินการให้ เป็ นไปตาม ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้ วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันนี ้ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.๓ การพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่ งตัง้ คณะกรรมการประจาสานักส่ งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าสานักส่งเสริมวิชาการ และงาน
ทะเบียน ตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๙/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นัน้ บัดนี ้
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ครบวาระแล้ ว
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ ดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ คณะกรรมการประจาสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกระบวนการแห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วย
คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยฯ จึงนาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบคาสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง แต่งตัง้
คณะกรรมการประจาสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และให้ แก้ ไขตาม (ร่าง) คาสัง่ มหาวิทยาลัยฯ
ในข้ อที่ ๗ จากเดิม “หัวหน้ าสานักงานสถาบันวิจยั และพัฒนา” เป็ น “หัวหน้ าสานักงานสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน”
๕.๔ การพิจารณากรอบของตาแหน่ งอันดับเงินเดือนของตาแหน่ ง และจานวนข้ าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๑-

ความเป็ นมา
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา
๒๐ กาหนดให้ สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และจานวน
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาที่พงึ มีคราวละ ๔ ปี นัน้ เนื่องจากกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือน
ของตาแหน่งและจานวนข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๔๙
ถึงปี งบประมาณ ๒๕๕๒ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ อนุมตั ิ เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๐ ครบกาหนด ๔ ปี แล้ ว
ฉะนัน้ เพื่อให้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร สามารถที่จะเข้ าสูต่ าแหน่งตามกรอบของตาแหน่งได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงนาเสนอกรอบ
ของตาแหน่ง อันดับเงินดือนของตาแหน่ง และจานวนข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนที่
พึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั กิ รอบของตาแหน่งดังกล่าวต่อไป ตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบ
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั กิ รอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และ
จานวนข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และจานวนข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ –
๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
๕.๕ การพิจารณาแต่ งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่ งประเภทผู้บริหาร
ความเป็ นมา
ด้ ว ยมี ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึก ษา (สายสนับ สนุน ) จ านวน ๒ ราย ที่ มี
คุณ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการมาตรฐาน การกาหนดตาแหน่ง ที่ ก.พ.อ. กาหนด และตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยการกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตังข้
้ าราชการ พล
เรื อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งที่สูงขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ ยื่นความประสงค์ขอประเมินเพื่อเข้ าสู่
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี ้
๑. นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป ๖ ขอประเมินเพื่อเข้ าสูต่ าแหน่ง
ผู้อานวยการกองกลาง (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป ๗)
๒. นายภาณุพงศ์ สืบศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ขอประเมินเพื่อเข้ าสูต่ าแหน่ง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๘)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๒-

ซึง่ การประเมินการเข้ าสูต่ าแหน่ง มี ๓ ขันตอน
้
และมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเสร็จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ปรากฏผลดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ ๑ ประเมินการปฏิบตั ิงาน คุณลักษณะ และสมรรถนะของบุคคล(ผลผ่านการ
ประเมิน ดังเอกสารที่แนบ)
ขัน้ ตอนที่ ๒ ประเมินการยอมรับจากบุคคลภายในและภายนอก ได้ แก่
- คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้ปฏิบตั งิ านเจ้ าสังกัด
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
(ผลได้ รับการยอมรับ ดังเอกสารที่แนบ)
ขัน้ ตอนที่ ๓ ประเมินเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง ๔ ส่วน ประกอบด้ วย
ส่วนที่ ๑ ประเมินความเหมาะสมจากประวัตสิ ว่ นตัว ภาระงานและผลงาน
ส่วนที่ ๒ ประเมินความเหมาะสม ด้ านการครองตน ครองคน และครองงาน
ส่วนที่ ๓ ประเมินวิสยั ทัศน์
ส่วนที่ ๔ ประเมินคุณลักษณะ โดยวิธีสมั ภาษณ์
(ผลผ่านการประเมิน ดังเอกสารที่แนบ)
งานเลขานุการคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ได้ นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยมติเวียน และมีมติให้ ความเห็นชอบเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร จานวน ๒ ราย ดังนี ้
รายที่ ๑ ตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทั่วไป ๗) นางมะลิวัลย์
รอดกาเหนิด แต่เนื่องจากยังไม่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการ
บริ หารงานอุดมศึกษาระดับสูง จึงให้ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการกองกลาง จนกว่าจะผ่าน
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงที่ ก.พ.อ. รับรอง
รายที่ ๒ ตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๘)
นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
๑. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตังข้
้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้บริหารที่ต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๓-

๓. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตังข้
้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้น ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง และหัวหน้ าสานักงานเลขานุการคณะ หรื อหัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายภาณุพงศ์ สืบศิริ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๘) สาหรับ นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด
แต่งตังให้
้ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทั่วไป ๗) จนกว่าจะผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงที่ ก.พ.อ. รับรอง
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิตามที่เสนอ
๕.๖ การพิจารณานโยบายและแนวดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
ความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายและแนวดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึง่ ใช้ เป็ นแนวในการปฏิบตั ใิ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา ๒๕๕๒ และเพื่อให้ การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีคณ
ุ ภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลโดยทัว่ ไป
มหาวิทยาลัย ฯ ได้ ทบทวนนโยบาย ฯ ให้ มีความสอดคล้ องกับกฎกระทรวง ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงนาเสนอข้ อมูลมาเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
และมหาวิทยาลัยจักได้ ประกาศ และใช้ เป็ นการปฏิบตั ใิ นการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ ความเห็นชอบนโยบายและแนวดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบ ตามที่เสนอ
๕.๗ การพิจารณาแผนปรั บปรุงการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๔-

ความเป็ นมา
ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้ นาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ข้ อเสนอแนะในการประเมินภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ นัน้
มหาวิทยาลัย ฯได้ ทาแผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย
๑) แผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับมหาวิทยาลัย (ภาพรวม)
๒) แผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับมหาวิทยาลัย (รายตัวบ่งชี ้)
๓) แผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับมหาวิทยาลัย (ข้ อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับมหาวิทยาลัย
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบ ตามที่เสนอ
๕.๘ การพิจารณาอนุมัตจิ านวนตาแหน่ งรองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
ความเป็ นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ มีมติอนุมตั ิจานวนตาแหน่งรองผู้อานวยการ
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ กบั สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา จานวน ๒ ตาแหน่ง เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๓ /๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ แล้ วนัน้
สานักประกันคุณภาพการศึกษาตามโครงสร้ างได้ แบ่งภารกิจของหน่วยงาน ได้ แก่
๑. งานประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก
๒. งานบริการวิชาการ
๓. งานพัฒนาระบบบริหาร
ตามภารกิจงานข้ อที่ ๑ มีรองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นผู้ควบคุม
กากับ จานวน ๑ คน ภารกิจข้ อที่ ๒ มีรองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา (งานบริการวิชาการ)
เป็ นผู้ควบคุม กากับ จานวน ๑ คน ภารกิจข้ อที่ ๓ งานพัฒนาระบบบริหาร ซึง่ ประกอบไปด้ วย หน่วย
ประสานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ หน่วยวิจยั
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๕-

สถาบันตามตัวชี ้วัด หน่วยพัฒนาบุคลากรด้ านประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยการบริหารความเสี่ยงและ
เป็ นผู้ประสาน ดูแลการดาเนินการโครงการเครื อข่ายข้ อมูลอุดมศึกษาไทย (Thai University Information
Network-TUIN) ซึง่ ขณะนี ้มีบคุ ลากรสายสนับสนุนดูแลเพียง ๑ ตาแหน่ง ทาให้ ข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถเป็ นแหล่งอ้ างอิงให้ กบั หน่วยงานอื่น ๆ ได้
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริหารราชการตามภารกิจของหน่วยงาน และงานอื่นที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย ดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์มหาวิทยาลัย ฯ จึงขอนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ านวนตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่ มเติม
๑ ตาแหน่ง โดยเบิกเงินตาแหน่งบริหารโดยใช้ งบประมาณเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั จิ านวนตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั จิ านวนตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มเติม ๑ ตาแหน่ง โดยให้ จา่ ยเงินประจาตาแหน่งรองผู้อานวยการ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย ว่าด้ วย
เงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
๕.๙ การพิจารณา (ร่ าง) ระบบกลไกการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
ความเป็ นมา
ตามที่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๖ ระบุวา่ ให้ สถาบันอุดมศึกษาต้ องพัฒนาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
ตลอดถึงรายงานผลการดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และข้ อ ๑๐
ระบุให้ เริ่มใช้ กบั หลักสูตรใหม่ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ สาหรับหลักสูตรที่เปิ ดสอนอยูแ่ ล้ วต้ องปรับปรุงภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ ประกาศแนวปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกาหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบฟอร์ ม มคอ. ๒-๗ โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาต้ องกาหนดระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตรและต้ องอนุมตั ิหลักสูตรซึง่ ได้ ทาอย่างถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วก่อนเปิ ดสอน และให้ เสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่อนุมตั ินนั ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงขอนาเสนอร่างระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและดาเนินการประกาศใช้ ตอ่ ไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ระบบและกลไกการจัดทารายละเอียด
ของหลักสูตร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๖-

มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
ตามที่เสนอ
๕.๑๐ การพิจารณารายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ความเป็ นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ จดั ทาคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ เป็ นประจาทุกปี งบประมาณ นัน้
บัดนี ้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ จดั ทารายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ ด้ วยตนเอง (Self – Assessment Report) รอบ ๑๒ เดือนเสร็ จสิ ้นแล้ ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอ
รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้ ดาเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ให้ กบั สานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณารายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ห้ องประชุมกองประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ในที่ประชุมมีมติจดั กิจกรรมงานราตรี แสด – ขาว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อหาทุนให้ กบั นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรี ยน รูปแบบ
การจัดงาน วันเวลา เป้าหมายของการจัดงานจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ได้ ชี ้แจงเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ๗ เรื่ องจากสภาคณาจารย์และข้ าราชการให้ ทราบตามลาดับ ดังนี ้
๗.๑ กาหนดการประชุมคณาจารย์ ข้ าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในหัวข้ อ “พบสภา
มหาวิทยาลัย” ครัง้ ที่ ๒/ ๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

-๑๗-

๗.๒ ประเด็นคาถามต่อสภามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้ สภาคณาจารย์
และข้ าราชการ รวบรวมประเด็นคาถามที่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยต้ องการทราบคาตอบจากสภา
มหาวิทยาลัย จานวน ๒ ประเด็น เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ เตรี ยมคาตอบในการตอบคาถามตามประเด็น
ได้ แก่
ประเด็นคาถามที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยมีนโยบาย หรื อยุทธศาสตร์ ในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างไร
ประเด็นคาถามที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยมีนโยบาย หรื อยุทธศาสตร์ อย่างไรที่จะผลักดัน
หนุนเสริมให้ คณาจารย์ ข้ าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรที่สนใจทาวิจยั งานสร้ างสรรค์
และได้ รับการจดสิทธิบตั ร และเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ
๗.๓ สรุปสาระการเสวนา เรื่ อง “ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” เมื่อครัง้ การประชุมสภา
คณาจารย์และข้ าราชการการ ครัง้ ที่ ๑ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ สรุปสาระสาคัญ
แบ่งเป็ น ๗ ประเด็น ได้ แก่ ด้ านการจัดการศึกษา ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทรัพยากรการเรี ยนรู้ การปรับระบบอุดมศึกษาของประเทศ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงการอุดมศึกษากับภาคเอกชน และการวางพื ้นฐานเพื่อการศึกษาในอนาคต
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ให้ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ ว จึงให้ ยกระเบียบวาระนี ้ไปในการประชุมครัง้ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ ๑๑/ ๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ ไซด์ จังหวัดตาก
ปิ ดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรี ทบั ทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รวจรายงานการประชุ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ทีผู่้ ต๑๐
/ ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุมลาคม ๒๕๕๓

-๑๘-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

