รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๙ กันยายน 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. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๗. รองศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๘. นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
๙. นายสมจิตร ลิ ้มลือชา
๑๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สวุ ฒ
ั นา สุกกระ
๑๑. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวฒ
ั น์
๑๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
๑๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๑๔. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๑๕. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๑๖. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรี ชา ปั ญญา
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
๑๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๒. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
๓. นายสุชาติ ตรี รัตน์วฒ
ั นา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๔. รองศาสตราจารย์โสรี ช์ โพธิ์แก้ ว
๕. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

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
๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ รายงานการแต่งตังบุ
้ คคลให้ ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการและขอให้ คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบตาแหน่งข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒ ตาแหน่ง เป็ นตาแหน่งที่มีสิทธิได้ รับเงิน
ประจาตาแหน่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการ
แต่งตังบุ
้ คคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นไปตามประกาศ ก.พ.อ. แล้ ว และ ก.พ.อ. มีมติเห็นชอบตาแหน่ง
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังนี ้
ลาดับที่ ๑ นายชัชวาลย์ ธรรมสอน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัด
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ตาแหน่งเลขที่ ๐๐๕๐ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ลาดับที่ ๒ นางธารทิพย์ ธรรมสอน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ ตาแหน่งเลขที่ ๐๑๐๖ ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๒
๒. ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้ อนุมตั ิตอ่ เวลาราชการให้ นางธารทิพย์ ธรรมสอน ต่อไป
จนถึงวันสิ ้นปี งบประมาณที่ผ้ นู นมี
ั ้ อายุครบ ๖๕ ปี บริบรู ณ์ ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ติ าแหน่งรองศาสตราจารย์
จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อ ๙ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ขณะนี ้ นางธารทิพย์ ธรรมสอน ได้ รับการอนุมตั ิ
ให้ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์แล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ดังนัน้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๓ นางธารทิพย์ ธรรมสอน จะพ้ นจากตาแหน่งคณบดี ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาหนดว่า ในกรณีผ้ ทู ี่ดารงตาแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ หรื อไม่มีผ้ ู
ดารงตาแหน่งคณบดี ให้ อธิการบดีแต่งตังผู
้ ้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๓๗ วรรคหนึง่ เป็ นผู้รักษาราชการแทน
คณบดีแต่ต้องไม่เกินหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓
ตามที่ได้ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่
๑๒ 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 ๑๐ หน้ า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ ายระเบียบวาระนี ้
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๘/ ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๓ และมีมติตา่ งๆ ไปแล้ วนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนาเสนอผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังนี ้
เรื่องที่
๑.

๒

มติท่ ปี ระชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ให้ ความเห็นชอบ
งานการเลขานุการ นาเสนอ
งานเลขานุการ
คาสัง่ สภามหาวิทยาลัยเรื่ อง แต่งตัง้
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคาสัง่
คณะกรรมการประจาสานักประกันคุณภาพ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การศึกษา
ที่ ๐๐๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๓ และแจ้ งสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้ ว
ให้ ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบตั ิ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
กองนโยบาย
ราชการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
กองนโยบายและแผนประสานและแจ้ ง และแผน
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ทุกหน่วยงานที่กากับดูแลตัวชี ้วัดได้
วางแผนและปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่องที่
๓.

มติท่ ปี ระชุม
อนุมตั ติ อ่ เวลาราชการให้ นางธารทิพย์
ธรรมสอน ไปจนถึงวันสิ ้นปี งบประมาณ
ที่ผ้ ขู อมีอายุครบ ๖๕ ปี บริบรู ณ์ ทังนี
้ ้
ต้ องได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จากคณะกรรมการ
ก.พ.อ. สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๓

การดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ งาน
การเจ้ าหน้ าที่และนิตกิ ารติดตามผล
การอนุมตั จิ าก ก.พ.อ. ให้ ความ
เห็นชอบเพื่อให้ ตาแหน่งและจานวน
ตาแหน่งที่กาหนดเพิ่มขึ ้น เพื่อ
ดาเนินการจัดทาคาสัง่ ให้ ตอ่ เวลา
ราชการเพื่อจัดส่งให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องดาเนินการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้ าหน้ าที่และ
นิตกิ าร

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ การแต่ งตัง้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ความเป็ นมา
ตามที่คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ พิจารณาเรื่ องการกลัน่ กรอง
คุณสมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ก่อนนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้ แล้ วเห็นว่า ปั จจุบนั มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้ แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิฯ
ที่เกษียณอายุราชการซึง่ เคยสังกัดสถาบันเดียวกับผู้เสนอขอเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้ าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ นัน้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ แจ้ งว่าเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิฯ ที่เกษียณอายุราชการ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตัง้
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่เกษี ยณอายุราชการซึง่ สังกัดต่างสถาบันกับผู้เสนอขอได้ และมีเหตุผลหรื อความจาเป็ นต้ อง
แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิฯ ที่เกษี ยณอายุราชการซึง่ สังกัดสถาบันเดียวกับผู้เสนอขอ ให้ เสนอขอความเห็นชอบจาก
ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ่อนดาเนินการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยขอให้ ชี ้แจงเหตุผลหรื อความ
จาเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาด้ วย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ ายระเบียบวาระนี ้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ การรับโอนข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ความเป็ นมา
ด้ วย ดร.นิศากร ประคองชาติ ตาแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ อัตราเงินเดือนขัน้ ๒๐,๒๒๐ บาท
วุฒิศลิ ปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แจ้ ง
ความประสงค์ ขอโอนมารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในตาแหน่งเลขที่ ๐๐๙๕
(ตาแหน่งว่าง) และมหาวิทยาลัยได้ ทาหนังสือขอทาบทามการให้ โอนข้ าราชการไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ ว
ปรากฏว่าไม่ขดั ข้ องยินดีให้ โอนมารับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ งานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ นาเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาการรับโอน ดร.นิศากร ประคองชาติ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมติเวียน และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมตั กิ ารรับโอนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ออกคาสัง่ รับโอน ดร.นิศากร ประคองชาติ มาดารง
ตาแหน่งอาจารย์ (ตาแหน่งเลขที่ ๐๐๙๕) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๗ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๓ และแจ้ งให้ มหาวิทยาลัยมหิดลทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องด้ วยแล้ ว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริ ญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
ความเป็ นมา
เนื่องจากในภาคเรี ยนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ มีผ้ สู าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ ผลเป็ นที่ถกู ต้ องแล้ ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทังสิ
้ ้น ๓๐ คน ประกอบด้ วย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จานวน ๑๕ คน
๒.๒ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
จานวน ๑๕ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้ องถิ่น
จานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั ิให้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทภาค ปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็ จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่ งตัง้ คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าสถาบันวิจยั และพัฒนา ตามคาสัง่
สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๘/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นัน้ บัดนี ้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้
ปฏิบตั หิ น้ าที่ครบวาระแล้ ว
สถาบันวิจยั และพัฒนา จึงได้ ดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ คณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนา
ตามกระบวนการแห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ว่าด้ วยคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการประจ
้
าสถาบันวิจยั และพัฒนา

มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบคาสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง แต่งตัง้
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนา และให้ แก้ ไขคาสัง่ ตามข้ อเสนอแนะ
๕.๓ การพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่ าด้ วย
เกณฑ์ มาตรฐานความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสาหรั บนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ กาหนดให้ นกั ศึกษาจะต้ องมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยต้ องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่คณ
ุ ลักษณะบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังนัน้ เพื่อให้ การพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้ วย เกณฑ์มาตรฐานทางความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ ความเห็นชอบ(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ว่าด้ วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วย
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ ปรับใช้ ภาษา
ที่เป็ นทางการและครอบคลุมในประเด็นหลัก ดังนี ้
๑. ให้ นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความสามารถในเชิงทักษะภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. ให้ มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถ และพัฒนาให้ กบั
นักศึกษาทุกคนก่อนจบการศึกษา
๓. ให้ ศนู ย์ภาษา มีหน้ าที่จดั หลักสูตร และดาเนินการอบรมพัฒนาให้ นกั ศึกษามีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
๕.๔ การพิจารณาให้ ความเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของบุคลากรประจาตามสัญญาจ้ าง
ความเป็ นมา
เนื่องจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัย ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
ผลการประกันคุณ ภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (ประจ าปี ๒๕๕๒) ของคณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มีผลสอดคล้ องกันว่า บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ได้ ร้องขอให้
เพิ่มสวัสดิการค่าจ้ างอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ ปั จจุบนั ที่ต้องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น
เพื่ อ เป็ นการช่วยเหลื อ ด้ านค่า ครองชี พ และเพื่ อ เป็ นขวัญก าลัง ใจ ในการปฏิ บัติง านให้ มี
ประสิทธิ ภ าพมากขึน้ คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการประชุมเมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงมีมติ
เห็นชอบให้ ปรั บอัตราเงิน เดือนของบุคลากรประจ าตามสัญญาจ้ าง รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี ้
ประเด็นพิจารณา

อนุมตั ใิ ห้ ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของบุคลากรประจาตามสัญญาจ้ าง

มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิตามที่เสนอ และให้ แก้ ไขจาก อัตราเงินเดือน เป็ น อัตราค่าจ้ าง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๕.๕ การพิจารณาแผนรับนักศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ความเป็ นมา
ด้ วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะดาเนินการเตรี ยมการรับนักศึกษา ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๔ เพื่อให้ การเตรี ยมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงใคร่ขอนาเสนอ
แผนรับนักศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ซึง่ แผนรับดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณา ให้ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดตาม
เอกสาร ในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแผนรับนักศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
๕.๖ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ขอเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั งิ บประมาณรายจ่าย จึงขอแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลัยได้ ทราบถึงฐานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินงานในปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ ดังต่อไปนี ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ต้องดาเนินการให้
สอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบตั ริ าชการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และนโยบาย เป้าหมายการบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย
จึงมีความจาเป็ นต้ องปฏิรูปการบริหารงานที่มงุ่ เน้ นความคล่องตัว พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานด้ าน ต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลงานและคุณภาพของงาน บริหารงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) พัฒนาการบริหารงานสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น โดยให้ มีความเชื่อมโยงและ
สอดประสานกันของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ ให้ ใช้ เงินนอกงบประมาณทดแทนเงิน
งบประมาณแผ่นดินในส่วนงบประมาณแผ่นดินไม่สามารถจัดสรรได้ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ เสนอนโยบายการ
ใช้ จา่ ยงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี ้
๑. นโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ก) นโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ ายเงินงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔
๑. ทบทวนการดาเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

สภามหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ และแผนปฏิบตั ิราชการ อย่างจริงจัง
โดยเฉพาะงาน/โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลาดับความสาคัญลดลงหมดความจาเป็ นและสามารถประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยได้
๒. จัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic PerformanceBased Budgeting)โดย
๒.๑ มุง่ เน้ นผลสาเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๒.๒ เน้ นบทบาทหน้ าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของ หน่วยงาน
๒.๓ เน้ นระบบการติดตามและประเมินผลความสาเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง
๒.๔ เน้ นหลักการธรรมาภิบาล (ขันตอนชั
้
ดเจน โปร่งใส ประโยชน์ ประหยัด)
๓. ให้ ทกุ หน่วยงานบริหารงบประมาณทังงบประมาณแผ่
้
นดินและเงินรายได้ ให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดทาแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. ให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน
๕. ให้ สอดคล้ องและให้ ความสาคัญกับการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ริ าชการและการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๖. ให้ สอดคล้ องกับผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายในหน่วยงาน
ปี การศึกษา ๒๕๕๒
๗. ให้ สอดคล้ องกับแผนบริ หารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
๘. ให้ ทกุ คณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ ได้ ตามมาตรฐานสากล
๙. ให้ ทกุ หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาให้ ได้ มาตรฐาน และนาไปสู่
การตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทังการวิ
้
จยั ในชันเรี
้ ยนเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
๑๐. ให้ สอดคล้ องและส่งเสริมการพัฒนาองค์การตามค่ านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
สร้ างสรรค์ภมู ิปัญญา
พัฒนาท้ องถิ่น
ด้ วยจิตบริ การ
เน้ นคุณภาพมาตรฐาน
ทางานแบบมีสว่ นร่วม บนฐานคุณธรรม
๑๑. ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่สะท้ อนเอกลักษณ์และจุดเน้ นด้ านบริการวิชาการ ด้ านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ด้ านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้ านโครงการตามพระราชดาริ
ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ และ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๑๒. ให้ ทกุ หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ บคุ ลากรทุกสายงานได้ รับการพัฒนาตาม
สายงาน
ข) กรอบการจัดทาเงินงบประมาณ
กรอบการจัดทาเงินงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีขนตอนการก
ั้
าหนดกรอบ
ดังนี ้
๑. รายจ่ายประจาขันต
้ ่าเบื ้องต้ นของมหาวิทยาลัย
๒. รายจ่ายตามภารกิจประจาของหน่วยงาน
๓. รายจ่ายตามความจาเป็ นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรื อ
มหาวิทยาลัย
๔. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่วยงาน
๕. รายจ่ายตามภารกิจอื่น ๆ สาหรับการแก้ ปัญหา ที่ต้องการตามนโยบายและความร่วมมือ
ระดับประเทศ กระทรวง สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น
๒. ฐานะการคลัง
๒.๑ รายรับจริง ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓)
จานวน ๑๐๕,๓๑๙,๐๕๙.๘๓ บาท
๒.๑.๑ เงิน บ.กศ.
จานวน ๔๗,๐๑๕,๐๑๖.๘๙ บาท
๒.๑.๒ เงิน กศ.บป.
จานวน ๔๕,๖๙๓,๘๘๓.๓๔ บาท
๒.๑.๓ เงิน บัณฑิตศึกษา
จานวน ๑๒,๖๑๐,๑๕๙.๖๐ บาท
๒.๒ เงินคงคลัง (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓)
จานวน ๘๔,๓๔๓,๒๑๔.๑๕ บาท
๒.๒.๑ เงิน บ.กศ.
จานวน ๓๑,๖๐๔,๔๑๔.๒๐ บาท
๒.๒.๒ เงิน กศ.บป.
จานวน ๓๘,๔๓๕,๕๐๓.๕๗ บาท
๒.๒.๓ เงิน บัณฑิตศึกษา
จานวน ๑๔,๓๐๓,๒๙๖.๓๘ บาท
๓. ประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ คาดว่า
มหาวิทยาลัยมีรายได้ ทงั ้ สิน้
จานวน ๘๙,๙๘๐,๒๐๐ บาท
๓.๑ เงิน บ.กศ.
จานวน ๕๕,๑๑๕,๓๐๐ บาท
๓.๒ เงิน กศ.บป.
จานวน ๒๔,๗๙๑,๖๐๐ บาท
๓.๓ เงิน บัณฑิตศึกษา
จานวน ๑๐,๐๗๓,๓๐๐ บาท
๔. ประมาณการรายจ่ าย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยมีรายจ่ ายทัง้ สิน้
จานวน ๘๒,๘๔๑,๑๓๔ บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๔.๑ เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง
จานวน ๑๑,๔๓๔,๓๗๔ บาท
๔.๒ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับระหว่างปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จานวน ๗๑,๔๐๖,๗๖๐ บาท
(คิดเป็ นร้ อยละ ๗๙.๓๖ ของประมาณการรายรับ)
๕. งบประมาณรายจ่ ายที่ขอใช้ เงินคงคลัง
จานวน ๑๑,๔๓๔,๓๗๔ บาท
๕.๑ งบกลาง
จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒ โครงการทุนอุดหนุนการวิจยั และวิจยั สถาบัน จานวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๔ โครงการจรรยาบรรณวิชาชีพและ๓ ดี(ประชาธิปไตย คุณธรรมและยาเสพติด)
จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๕ โครงการพัฒนาหลักสูตร
จานวน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๖ โครงการสหกิจศึกษา
จานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๗ โครงการสนับสนุนการจัดทาหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ
จานวน
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๘ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูส่ ากล
จานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๙ โครงการก่อสร้ างโรงจอดรถมอเตอร์ ไซด์ จานวน
๖๕๔,๔๔๐ บาท
๕.๑๐ โครงการติดตังระบบพั
้
ดลมไอน ้าประจาโรงอาหาร
จานวน
๓๔๐,๘๕๐ บาท
๕.๑๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑๒ โครงการพัฒนาบุคลากรระดับประธานโปรแกรมวิชา/หัวหน้ างาน
จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑๓ โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๑๔ โครงการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๕.๑๕ โครงการปรับปรุงห้ องเพื่อการบริการอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
จานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕.๑๖ โครงการสนับสนุนกีฬาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๕.๑๗ โครงการก่อสร้ างโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตร
จานวน ๕๑๓,๒๐๐ บาท
๕.๑๘ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม(เดิม) จานวน ๘๒,๕๐๐ บาท
๕.๑๙ โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารกีฬาในร่ม(เพิ่มเติม)
จานวน ๕๗๓,๓๘๔ บาท
๖. งบประมาณรายจ่ ายที่ขอกันเหลื่อมปี
๖.๑ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๖.๑.๑ งบ กศ.บป.
๖.๑.๒ งบ บัณฑิตศึกษา
๖.๒ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๒.๑ งบ บ.กศ.
๖.๒.๒ งบ กศ.บป.
๖.๒.๓ งบ บัณฑิตศึกษา

จานวน ๓๑๓,๑๔๘ บาท
จานวน
๗๖,๓๔๘ บาท
จานวน ๒๓๖,๘๐๐ บาท
จานวน ๒๖,๗๔๘,๓๔๗ บาท
จานวน
๑๖๖,๘๒๖ บาท
จานวน ๑๔,๔๘๘,๓๐๐ บาท
จานวน ๑๒,๐๙๓,๒๒๑ บาท

ประเด็นพิจารณา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔
มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิตามที่เสนอ
๕.๗ การพิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ความเป็ นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เมื่อคราวประชุมในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร นัน้ บัดนี ้ มหาวิทยาลัย ได้ ดาเนินการตามนโยบายนี ้มาระยะหนึง่ แล้ ว จึงเห็นสมควรให้
สภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ นาไปปรับปรุงและเป็ นแนวปฏิบตั ิตอ่ ไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
(แยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบตามที่เสนอ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๕.๘ การพิจารณารายงานผลการประเมินภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับหน่ วยงาน
และระดับมหาวิทยาลัย
ความเป็ นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ จดั ให้ มีการตรวจประเมินภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับ
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย นัน้ บัดนี ้ มหาวิทยาลัยฯ โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ จดั ทา
รายงานผลการประเมินภายในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารใน
ระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม) เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ ทาแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยมอบหมายให้ ผ้ อู านวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นผู้นาเสนอมารายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยขอแก้ ไขเอกสารประกอบการประชุมดังนี ้
๑. หน้ าที่ ๑๓ ตัวบงชี ้ที่ ๑๐.๒ ในส่วนของมหาวิทยาลัยจากเดิม ๒.๐๐ เป็ น ๓.๐๐
๒. เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแม่สอด ได้ คะแนน
๓.๐๐ และ ระดับมหาวิทยาลัย จากเดิม ๒.๕๐ เป็ น ๓.๐๐

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

รายงานผลการประเมินภายใน ประจาปี การศึกษา 2552 ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (ภาพรวม)

ผลการประเมิน

มหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

มรภ.กพ.แม่ สอด

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

เทคโนโลยี ฯ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

วิทยาศาสตร์ ฯ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

วิทยาการจัดการ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

มนุษยศาสตร์ ฯ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์ ประกอบ

ครุ ศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

คณะ

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และฯ

3.00

ดีมาก

2.50

ดี

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

2.50

ดี

3.00

ดีมาก

2 การเรียนการสอน

2.42

ดี

2.00

พอใช้

2.33

ดี

2.42

ดี

2.00

พอใช้

1.83

พอใช้

2.25

ดี

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

4 การวิจยั

2.50

ดี

2.50

ดี

2.50

ดี

2.50

ดี

2.50

ดี

2.00

พอใช้

2.50

ดี

5 การบริการทางวิชาการ

3.00

ดีมาก

2.80

ดีมาก

2.80

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

2.60

ดีมาก

2.80

ดีมาก

6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

2.00

พอใช้

3.00

ดีมาก

7 การบริหารและการจัดการ

2.89

ดีมาก

2.78

ดีมาก

2.89

ดีมาก

2.67

ดีมาก

2.44

ดี

1.89

พอใช้

2.89

ดีมาก

8 การเงินและงบประมาณ

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

รวม/ ผลการประเมิน

2.75

ดีมาก

2.55

ดีมาก

2.70

ดีมาก

2.70

ดีมาก

2.53

ดีมาก

2.20

ดี

2.68

ดีมาก

ผลการประเมิน

<=1.50

การดาเนินงานยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

2.01-2.50

ข้ อมูล ณ 21/09/2553
การดาเนินงานคุณภาพระดับดี

1.51-2.00

การดาเนินงานคุณภาพระดับพอใช้

2.51-3.00

การดาเนินงานคุณภาพระดับดีมาก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

รายงานผลการประเมินภายใน ประจาปี การศึกษา 2552 ระดับสานัก และสถาบัน (ภาพรวม)

ผลการประเมิน

สน.ศิลปะฯ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

สน.วิทยบริการฯ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

สน.ประกัน
คุณภาพฯ
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

สน.ส่ งเสริม
วิชาการ
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

สถาบันวิจัยฯ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์ ประกอบ

สนง.อธิการบดี

คะแนนเฉลี่ย

สานัก/สถาบัน

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และฯ

2.50

ดี

2.50

ดี

2.00

พอใช้

2.50

ดี

3.00

ดีมาก

2.50

ดี

2 การเรี ยนการสอน

3.00

ดีมาก

2.00

พอใช้

3.00

ดี

-

-

-

-

-

-

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

3.00

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

-

-

3.00

ดีมาก

4 การวิจยั

-

-

2.50

ดี

-

-

-

-

-

-

-

-

5 การบริ การทางวิชาการ

2.00

พอใช้

3.00

ดีมาก

2.00

พอใช้

3.00

ดีมาก

2.75

ดีมาก

2.67

ดีมาก

6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3.00

ดีมาก

-

-

-

-

-

-

-

-

3.00

ดีมาก

7 การบริ หารและการจัดการ

2.50

ดี

2.38

ดี

2.38

ดี

2.63

ดีมาก

2.63

ดีมาก

2.13

ดี

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

2.53

ดีมาก

(เดิม 3.00)

8 การเงินและงบประมาณ

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

1.00

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ดีมาก

3.00

ยังไม่ ได้
คุณภาพ
ดีมาก

รวม/ ผลการประเมิน

2.70

2.56

ดีมาก

2.50

ดี

2.76

ดีมาก

2.56

ดีมาก

ดีมาก

(เดิม 2.72)

22 ตัวบ่ งชี ้

ผลการประเมิน

27 ตัวบ่ งชี ้

16 ตัวบ่ งชี ้

17 ตัวบ่ งชี ้

18 ตัวบ่ งชี ้

19 ตัวบ่ งชี ้

<=1.50

การดาเนินงานยังไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

2.01-2.50

การดาเนินงานคุณภาพระดับดี

1.51-2.00

การดาเนินงานคุณภาพระดับพอใช้

2.51-3.00

การดาเนินงานคุณภาพระดับดีมาก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

- ๑๘ ประเด็นพิจารณา
พิจารณาให้ ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบตามที่เสนอ และมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั ดาเนินงาน ดังนี ้
๑) จัดทาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ เพิ่มเติมจากแผนพัฒนาที่ได้ จดั ทา
แล้ ว ประกอบด้ วย
องค์ประกอบที่ ๒ การเรี ยนการสอน
๑.๑) ตัวบ่งชี ้ ๒.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
๑.๒) ตัวบ่งชี ้ ๒.๕ สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก หรื อ เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
๑.๓) ตัวบ่งชี ้ ๒.๖ สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
๑.๔) ตัวบ่งชี ้ ๔.๔ ควรเพิ่มผลผลิต Output ร้ อยละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อนาไปใช้ ประโยชน์ทงใน
ั้
ระดับชาติ และในระดับนานาชาติตอ่ จานวนอาจารย์ประจา
๒. ให้ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานด้ านประกันคุณภาพ แก่สาธารณชน
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อท้ องถิ่น
๕.๙ การพิจารณาผลการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ความเป็ นมา
ตามตัวชี ้วัด ๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกากับดูแลตามหน้ าที่และบทบาทของสภาสถาบัน
อุดมศึกษาและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นที่ ๔ สถาบันอุดมศึกษามีการ
วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึง่ ครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการ
กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และได้ รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ จดั ทารายงานการดาเนินงาน (เอกสารแยกเล่ม) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ นาไปใช้ ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ต่อไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

ภาพรวมการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ตามกรอบ COSO (Internal Control Integrated Framework)
Operations

2
4
8

Monitoring

Information &
Communication

2553
2553
2553

Financial Reporting

8.00
44.00
100.00
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(1
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( . .
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)
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2553
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2553 – 4
( .
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33.00
74.00
100.00

28
1
16

2553)

(11

)

2553
2553
2553

27.00
78.00
100.00

2553 – 12
( .
)

2553)

Control Activities

Risk Assessment

(

-

(

) RPN 48
(

-

) RPN 24

) RPN 15

Control Environment

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

- ๒๐ ประเด็นพิจารณา
และให้ ข้อเสนอแนะ

พิจารณาผลการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. การสื่อสารข้ อมูลกับผู้เกี่ยวข้ อง Information & Communication (COSO ขันที
้ ่ ๔)
ให้ นาผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะกรรมการทัง้ ๓ ชุด แจ้ งกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
๕.๑๐ การพิจารณาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ในการประชุมครัง้ ที่ ๘ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแล้ วนัน้
ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีความ
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ นาไปสู่การจัดทาคารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ทังนี
้ ้ ร่างแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔
ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผา่ นมา
รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔
มติท่ ปี ระชุม

ให้ ความเห็นชอบ ตามที่เสนอ

๕.๑๑ การพิจารณาให้ ความเห็นชอบเหตุผลประกอบความคิดเห็นเรื่อง การจัดตัง้
มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
ความเป็ นมา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ ความเห็นชอบ เหตุผลประกอบความคิดเห็นเรื่ อง การจัดตัง้
มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
มติท่ ปี ระชุม ให้ ความเห็นชอบ เหตุผลประกอบความคิดเห็นเรื่ อง การจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัย
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัย นาเสนอมติ และเหตุผลประกอบ
ดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาทิเช่น จังหวัดตาก อาเภอแม่สอด สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรี ยมการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนทุนการศึกษาให้ กบั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่วงต้ นเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๓ นี ้
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
ตามที่สภาคณาจารย์และข้ าราชการ กาหนดให้ มีการประชุม “พบสภามหาวิทยาลัย” ในวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นัน้
ขณะนี ้สภาคณาจารย์และข้ าราชการ กาลังดาเนินการรวบรวมประเด็นคาถามจากคณาจารย์ เพื่อจะจัดส่งให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ ทราบ ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. มหาวิทยาลัย ควรจัดให้ มีการประชุมในเรื่ องระบบงานสารบรรณ ให้ กบั บุคลากรใน
หน่วยงานได้ ศกึ ษาและเรี ยนรู้เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการปฎิบตั งิ านที่ถกู ต้ องตามระเบียบที่กาหนด
๒. การปรับปรุงหอพักนักศึกษา ในขณะนี ้เห็นว่าหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมี
จานวนน้ อย ไม่สามารถรองรับการเข้ าพักสาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ มหาวิทยาลัยร่วมมือ
กับหอพักเอกชนที่ดาเนินการอยู่ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ มีสว่ นร่วมในการกาหนดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้ าพักหอพักเอกชน
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เป็ นมหาวิทยาลัยที่ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์ แก้ ว เป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย ทัง้ ๓
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ มีการประชุมร่วมกันทัง้ ๓ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ ๑๐/ ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสักทอง อาคารสานักงานอธิการบดี และประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเวียงตาก จ.ตาก
ปิ ดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรี ทบั ทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

