รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔
วันเสารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจ นันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๖. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๗. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๘. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๙. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๑๐. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๑๑. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๒. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๓. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๔. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๕. ผูช วยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๖. ผูช วยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
๑๗. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๘. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๙. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๒๐. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๒๑. ผูช วยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต
๒. นายภูชิชย อยูอภิบาลรักษ
๓. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

-๒ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน
๑๒ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม แนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
หนา ๑๒ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมใหเพิ่มเติมมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๓

๑. เรื่องที่ ๒ มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
๒. เรื่องที่ ๒ มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑.
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน สํานักสงเสริม
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
วิชาการและงาน
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
ทะเบียน
รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน ประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๘ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

-๓-

๒.

๓.

จํานวน ๒๕ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๕ คน
อนุมัติกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหนางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาการศึกษา
ตําแหนงเลขที่ ๐๐๓๖ ขั้น ๔๙,๓๕๐ บาท
ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
อนุมัติตอเวลาราชการให นายระมัด
โชชัย จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ
๖๕ ป บริบูรณ

งานการเจาหนาที่และนิติการ
ไดจัดทําคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวแลว

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

งานนิติการและการเจาหนาที่
ดําเนินการจัดทําคําสั่งใหตอเวลา
ราชการเพื่อจัดสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตอไป

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณและ
การเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
แยกเลม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ความเปนมา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตองคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด
และเพื่อความเหมาะสมในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งสังกัดสถาบันเดียวกับผูเสนอขอ ใหขอ
ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กอนดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดังกลาว นั้น คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดพิจารณาแลว เห็นพองดวยกับความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ จึงมีมติดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้)
๑. ใหกําหนดนิยามคําวา “บุคคลภายนอกสถาบัน” ตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบราชการวา หมายถึง ผูที่ไมไดอยูในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนั้น ผูทรงคุณวุฒิคนใดที่มี
สภาพเปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยใดก็ถือวาเปนบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยนั้น
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

-๔๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการและอยูในบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเคยสังกัดสถาบันเดียวกับผูเสนอขอ แตไมไดอยูในบังคับ
บัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เชน ไมไดรับการตออายุราชการ หรือไมไดรับจางเปนลูกจางหรือพนักงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น โดยไม ต อ งขอความเห็ น ชอบจาก ก.พ.อ. ก อ น ทั้ ง นี้ ในการแต ง ตั้ ง
ผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ใหยึดหลักความเปนกลางตามนัยมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ดวย
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ การปรับเปลี่ยนสาขาวิชาของหลักสูตร
ความเปนมา
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๔/ ๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได มี มติ เ ห็ น ชอบหลัก สู ตรจํ านวน ๑๕ หลั ก สู ต ร ไปแล ว นั้น เพื่ อให ห ลั ก สูต รมีค วาม
สอดคลองกับหลักสูตรที่ใชกันอยูในปจจุบัน จึงขอแจงเปลี่ยนสาขาวิชาของหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปรับเปลี่ยน
เปน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ปรับเปลี่ยนเปน

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ปรับเปลี่ยนเปน หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ความเปนมา
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๘๗๑ / ๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาการตอเวลาราชการ ของ นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามความตองการของมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมในวันที่ ๗ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๔ ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี เห็นวา นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข เปนผูมี
คุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ จึงสมควรใหตอเวลาราชการตอไปจนถึงวันสิ้นปงบประมาณ
ที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแนบทายระเบียบวาระนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

-๕กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๔
มติที่ประชุม อนุมัติใหนางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ตอเวลาราชการตอไปจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ
๖๕ ปบริบูรณ โดยตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานั้น ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได
ในกรณีที่ภาระงานใดอาจถือวาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือไมนั้น ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุมัติตําแหนงรองศาสตราจารยจากคณะกรรมการ ก.พ.อ. สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
๕.๒ การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับ
หนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ได จั ด ให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๕๓ ระดั บ หน ว ยงานและระดับ มหาวิทยาลัย ไปแลว นั้น สํานักงานประกัน คุณภาพ
การศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชร จึงขอรายงานผลการประเมิน ดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาผลการประเมิน และใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี้
๑. กําหนดการและรายนามคณะกรรมการประเมินภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับ
คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย
๒. รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
(จําแนกตามองคประกอบ)
๓. รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
(จําแนกตามตัวบงชี้)
๔. กราฟเส น แสดงผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดั บ คณะและระดับ
มหาวิทยาลัย (จําแนกตามองคประกอบ)
๕. รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับสํานัก / สถาบัน (จําแนกตาม
องคประกอบ)
๖. รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับสํานัก / สถาบัน (จําแนก
ตามตัวบงชี้)
๗. จุดเดน / แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จากผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา
๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย
๘. ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับ
มหาวิทยาลัย (จําแนกตามตัวบงชี้และองคประกอบ)
รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

-๖ประเด็นพิจารณา พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๓ ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมอภิปรายผลการประเมินอยางกวางขวางโดยมีขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้
๑. ใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานพิจารณาตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินอยูในระดับต่ํา แลวจัดทํา
แนวทางการแกไขเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป
๒. ใหมหาวิทยาลัยทบทวนการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดสําหรับหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน
ใหมีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
๓. ในการประเมินปการศึกษาถัดไป ควรใหคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
ผลการประเมินระดับคณะเพื่อใหการประเมินแตละตัวชี้วัดของแตละคณะเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๔. สํ า หรั บ ผลการประเมิ น ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ในตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒.๖ และ ๒.๗ ให
คณะกรรมการประเมินพิจารณาทบทวนผลการประเมิน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัด
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๓ ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ โดยใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของที่ประชุม
ขางตนแจงผูที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการตามขอเสนอ ในสวนของผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา
หากมีการปรับแกไข มอบอํานาจใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาดําเนินการ
๕.๓ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเปนมา
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ
๙ แหงขอบังคับ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับ ราชการเปน ขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
มีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
วิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก ตามวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบรรจุ
บุคคลเข ารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก พ.ศ.
๒๕๕๑ ฉบับประกาศ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อใหการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
งานเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
และงานนิติการ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับดังกลาวแลว รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอบแขงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) แนบทายระเบียบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยฯ จึงขอ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ เพื่อประกาศใชและถือปฏิบัติตอไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

-๗ประเด็นพิจารณา
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กํา แพงเพชร ว า ด ว ย การบรรจุ บุ คคลเขารับ ราชการเปน ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาความตาม (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กํา แพงเพชร ว า ด ว ย การบรรจุ บุ คคลเขารับ ราชการเปน ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เสนอแลว เห็นวา ความตามรางขอบังคับดังกลาวยังไม
มีความชัดเจน อาจสงผลตอการนําไปปฏิบัติ จึงใหถอนระเบียบวาระนี้ไปกอน โดยมอบหมายใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยประสานกับงานนิติการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความชัดเจน แลวนําเสนอในการประชุมครั้ง
ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ซึ่งยังไมไดดําเนินการประชุม จึงขอยกระเบียบวาระ
นี้เพื่อนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
เนื่ องจากรองศาสตราจารยอารักษ ชัยมงคล ประธานสภาคณาจารยขออนุญ าตลาออกจาก
ตําแหนง จึงทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนงประธานสภาคณาจารยวางลง
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑. จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดที่ยังไมเปนตามเกณฑ ใน
เรื่องของจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ และอาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
สภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาหรือขั้นตอนการดําเนินงานของอาจารยที่อยู
ระหวางสงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงอาจารยที่กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก เปนรายบุคคลและรายไตรมาส เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนตอไป
๒. มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ควรทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าที่ เ ป น ที่ ต อ งการของตลาดแรงงาน
ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลใหกับนักเรียนที่จะตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะเขารับการศึกษา
เพื่อไมใหเกิดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกินความจําเปนซึ่งเปนผลใหบัณฑิตตกงานมาก
๓. ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหบัณฑิตปริญญาตรีมีอัตราการตกงานสูง เนื่องจากการจางงาน
ระดับปริญญาตรีมีอัตราขั้นต่ําของเงินเดือนอยูในระดับที่สูง ซึ่งในความเปนจริงแลว บริษัท รานคาหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป อาจไมสามารถจางตามอัตราขั้นต่ําของระดับปริญญาตรีได เนื่องจากตองการลดตนทุนการผลิต
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพิ่มคุณลักษณะบัณฑิตที่มีความพิเศษที่แตกตางจากบัณฑิตทั่วไป โดยเฉพาะทักษะทาง
วิชาชีพ ทักษะทางดานภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ความสามารถทางดานเทคโนโลยี หรือความสามารถใน
การคิดคนหาแนวทางในการทํางานใหมๆ หรือการคิดคนนวัตกรรม เปนตน เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน จึงขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค ที่เปนรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดใหเกิดผลตามที่ตองการได
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

-๘๑. ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. เปนตนไป
๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ ในวันศุกรที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
(อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

