~๓~
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. นายประเสริฐ ตันสกุล
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๖. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๙. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๑๑. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๓. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๔. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๕. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๖. อาจารยสุชิน รอดกําเนิด
๗. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๘. นายอํานาจ นันทหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๔ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมอาคารศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๑๑ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๕๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้

เรื่องที่
๑.

๒

๓

มติที่ประชุม
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕
รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ คน ประเภทภาคปกติ
จํานวน ๕๒ คน ประเภทภาค กศ.บป.
จํานวน ๕๑ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๓ คน
มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และผูบริหาร ประจําปการศึกษา
๒๕๕๕

การดําเนินงาน
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

งานเลขานุการ แจงให
งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทราบ
และดําเนินการตอไปแลว

มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้ง
แจงใหงานการเจาหนาที่และ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตอเวลา
นิติการดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ราชการของขาราชการพลเรือนใน
แลว
สถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖

งานเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๖๔

มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕

มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๖

มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

๗

มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เรื่องที่
๘

๙

๑๐

มติที่ประชุม
มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้งผูชวย
ศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจํา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
มีมติอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในคําสั่งสภาที่ ๐๒๑/
๒๕๕๖ และแจงใหสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบแลว
งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในคําสั่งสภาที่ ๐๒๒/
๒๕๕๖ และแจงใหสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ทราบแลว
งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในคําสั่งสภาที่ ๐๒๓/
๒๕๕๖ และแจงใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ทราบแลว
งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในคําสั่งสภาที่ ๐๒๔/
๒๕๕๖ และแจงใหคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทราบแลว

การดําเนินงาน
งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในคําสั่งสภาที่ ๐๒๖/
๒๕๕๖ และแจงใหรองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ ทราบแลว
งานเลขานุการไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในขอบังคับวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว
แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไปแลว

งานเลขานุการ

งานเลขานุการ

งานเลขานุการ

งานเลขานุการ

ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการ

งานเลขานุการ

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๗สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม
๑๑
ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
๖) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรื่องที่
มติที่ประชุม
๑๒
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔
จํานวน ๑๒,๙๔๐,๒๐๐ บาท เพื่อใชในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเปนรายจาย
ประจําของมหาวิทยาลัย
๑๓
ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ –
๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)

แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไปแลว

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

การดําเนินงาน
แจงกองนโยบายและแผนเพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

ผูรับผิดชอบ
กองนโยบาย
และแผน

แจงสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาใหดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะแลว

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๘๑๔

ใหความเห็นชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา
ตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ปการศึกษา ๒๕๕๓
ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

แจงสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาใหดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะแลว

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

๑๕

ใหความเห็นชอบรายงานผลการ
แจงสํานักประกันคุณภาพ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาใหดําเนินการตาม
ตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายใน ขอเสนอแนะแลว
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

๑๖

ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
แจงสํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องนโยบาย การศึกษาใหดําเนินการตาม
และแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ขอเสนอแนะแลว
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

๑๗

ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งานบริการ
วิชาการแกสังคม

แจงใหงานบริการวิชาการ
ทราบแลว

งานบริการ
วิชาการ

เรื่องที่
๑๘

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบแผนการชี้นําปองกัน
หรือแกปญหาของสังคมภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน

การดําเนินงาน
แจงใหงานบริการวิชาการ
ทราบแลว

ผูรับผิดชอบ
งานบริการ
วิชาการ

๑๙

ใหความเห็นชอบอัตลักษณ และ

แจงสํานักประกันคุณภาพ

สํานักประกัน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๙-

๒๐

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

การศึกษา ทราบแลว

คุณภาพ
การศึกษา

ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่
๑/ ๒๕๕๖

แจงงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา ทราบแลว

งานประสาน
การจัด
บัณฑิตศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
ดวย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่
๒/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดมีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยใหยกเลิกลักษณะคุณภาพ ๓ องคประกอบ คือ (๑) กอใหเกิดความรู
ใหม (๒) มีการวิเคราะหหรือสังเคราะห (๓) สามารถนําไปใชประโยชนไดหรือมีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน
สังคมหรือประเทศ และกําหนดใหสามารถเสนอผลงานทางวิชาการอยางใดอยางหนึ่งเพียงประเภทเดียว ซึ่งมี
คุณภาพดี พรอมทั้งกําหนดคํานิยามและรูปแบบของบทความทางวิชาการเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น
บัดนี้ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๖ ง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๐ ความเปนมา
ดวยงานการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง
วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร รายงานการดํ า เนิ น งานของการเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น งานเลขานุการฯ
จึงขอนํ า เสนอข อมูล การดํ ารงตํา แหนงทางวิชาการและขอมูล อาจารยป ระจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ รายงานการขอใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ในการกอสรางสถานี
จายน้ํา อําเภอแมสอด แหงใหม
ความเปนมา
ตามที่ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยประชุมหารือผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณาการขอใชพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ทําการกอสรางสถานีจายน้ําแหงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ในการนี้
มหาวิ ทยาลั ยจึ งจั ดใหมีการประชุ มผู เกี่ ยวของเพื่อพิจารณา เมื่อวัน ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แลว โดยมี
รายละเอียดและมติที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมดานรูปแบบ
ภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม ที่สงผลกระทบจากโครงการตอกิจการของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๑ ๔.๖ รายงานผลการดําเนินงานตามภาระงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ตอเวลา
ราชการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหตอเวลาราชการ
จํานวน ๔ ราย คือ ๑. นางธารทิพย ธรรมสอน ๒. นายชัชวาลย ธรรมสอน ๓. นายระมัด โชชัย
๔. นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกํากับและติดตามประเมินผลปฏิบัติงานของ
ผูไดรับการตอเวลาราชการ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูไดรับการ
ตอเวลาราชการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการไดดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในขอ ๗ เปนที่เรียบรอยแลว
และไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามภาระงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ตอเวลาราชการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะวาควรเพิ่มคําอธิบายในการคํานวณการคิดภาระงานสอน
ตามเกณฑวิธีการคิดภาระงานเพื่อใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติใ หป ริญ ญาบัต รผูสํ าเร็จ การศึ กษาดั งกลา ว รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๔๗ คน ดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๒ ๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จํานวน ๒ คน
จํานวน ๒ คน
จํานวน ๒๖ คน
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑๕ คน
จํานวน
๑ คน

จํานวน

๙ คน

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน ๖ คน
สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๒ คน
๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา จํานวน ๒ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ปงบประมาณ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๖๒๗/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาการต อ เวลาราชการของข าราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาตอ
เวลาราชการ ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๖
ตามความตองการของมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ
หองประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ เห็นวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ง ๒ ราย ไดแก
๑. นายศรัณย วงศคําจันทร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๓ ๒. นายสมชัย วงษนายะ สังกัดคณะครุศาสตร
เปน ผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถว นตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงสมควรใหตอเวลาราชการตอไปจนถึงวันสิ้น
ปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ (ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแนบทายนี้)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ประเด็นพิจารณา อนุมัติตอเวลาราชการให นายศรัณย วงศคําจันทร สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และนายสมชัย วงษนายะ สังกัดคณะครุศาสตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ โดยตอง
ปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานั้น ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได ในกรณีที่ภาระงานใด
อาจถือวาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือวิจัย หรือไมนั้น ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ
๕.๓ การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการประกาศรับโอนขาราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร จํานวน ๑ ราย บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว มีขาราชการ
ขอโอน จํ า นวน ๑ ราย คื อ นายนรุ ต ม บุ ต รพลอย ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ไดตกลงยินยอมแลว และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ม ติ อ นุ มั ติ รั บ โอนข า ราชการรายดั ง กล า วแล ว มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง ขอนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๔ ประเด็นพิจารณา

อนุมัติรับโอน นายนรุตม บุตรพลอย ขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๐๔/ ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกลาวไดปฏิบัติ
หนาที่ครบวาระแลว
คณะครุศาสตร จึงไดดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ ตามกระบวนการ
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
๕.๕ การพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่เปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันได และใหสอดคลองกับ
สถานการณ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตและดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ ในมาตรา ๑๔ ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป เพื่อแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ไดสิ้นสุดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดจัดทําแผน
กลยุทธเพื่อใชระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ และไดมีการทบทวน ปรับปรุงและแกไขแผนฉบับดังกลาวใน
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนแมบทที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมในปจจุบัน
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๕ แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ –
๒๕๖๕) และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ แผนกลยุทธนี้จัดทําขึ้นโดยการใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณา (ราง) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ และใหขอเสนอแนะวา ควรยุบรวมโครงการที่มีลักษณะ
คลายกันรวมกัน โดยแยกออกเปนกิจกรรมยอย และควรจัดลําดับความสําคัญของแตละโครงการเพื่อใชประกอบ
ในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ
๕.๖ การพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ของการจัดการศึกษาที่เปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันได สอดคลองกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตและดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ ในมาตรา ๑๔ ไดกําหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐที่ปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทําแผนกลยุทธ
ดานการเงิน ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธดานการเงินที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๖๐ สามารถใชเปนกรอบแนวทางการบริหารการเงินให
สอดคลองกับกลยุทธตาง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจนหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดนําเสนอแผนกลยุทธดานการเงินนี้ ตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แลว มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอแผนกลยุทธดานการเงินของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๖ ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ(ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ ตามที่เสนอ และใหขอเสนอแนะวาควรจัดทํากลยุทธทางการเงิน
โดยใหครอบคลุม ๔ กระบวนการ ไดแก การหาเงิน การใชเงิน การควบคุมการใชเงิน และการตรวจสอบการใชเงิน
และใหเพิ่มกลยุทธเกี่ยวกับการหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูของมหาวิทยาลัยใหเกิดรายได และเมื่อแกไขแผนกลยุทธ
ทางการเงินเรียบรอยแลวใหนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
๕.๗ การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ได อ นุ มั ติ ง บประมาณเงิ น นอกงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๓๔,๙๖๕,๘๑๐ บาท
จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๓๘,๑๗๕,๙๔๐ บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙๖,๗๘๙,๘๗๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๗๘.๑๗ ของประมาณการ
รายรับระหวางป)
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัย จึงขอ
เสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๕) ตอสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ ๕ จํานวน ๑,๕๑๗,๓๑๐ บาท

ลําดับ

โครงการ

๑
๒
๓

คาใชจายประจําบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวนเงิน
(บาท)
๓๓๑,๗๑๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

เหตุผลความจําเปน
เพื่อบริการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๗ ๔

โครงการปรับปรุงสํานักงานและหองการจัดการศึกษา
รวมเปนเงิน

ประเด็นพิจารณา
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕

๗๔๕,๖๐๐
๑,๕๑๗,๓๑๐ บาท

พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ
๕.๘ การพิจารณารายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดทําการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ ๗๓๒/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
ทํางานอยางเปนระบบและมีผูรับผิดชอบดําเนินการตามการประกันคุณภาพภาพภายในของตัวบงชี้ที่ ๗.๔ ระบบ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแตละ
คณะ/สํานัก จะรวมกันทําการวิเคราะห ระบุ และประเมินความเสี่ยง จากนั้นจึงมีการมอบหมายผูรับผิดชอบให
ดําเนินการเขียนแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนตอไป เพื่อใชเปนกระบวนการลดระดับความเสี่ยง
เรื่องนั้นๆลง ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ไดดังนี้ ๑) การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมกันวิเคราะห ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓) กําหนดผูรับผิดชอบเขียน
แผนบริหารความเสี่ยง ๔) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๕) จัดทํารายงานการ
บริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ/สํานักในกรณีการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน และ
เสนอตอสภาสมหาวิทยาลัยกรณีการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะสําหรับใชในการวิเคราะหความเสี่ยงในปการศึกษาตอไป
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ในเกณฑ
ประเมินขอที่ ๕ กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา
คณะ/สํานัก และสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และเกณฑประเมินขอที่ ๖ มีการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก หรือจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนความเสี่ยงในป
ถัดไป ดังนั้นจึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แลว
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน ประจําปการการศึกษา ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ และใหขอเสนอแนะวาควรเรงดําเนินการในความเสี่ยง
ที่มีคา RPN สูง ๆ อาทิเชน การตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ, การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตอยอด
เชิงพาณิชย
๕.๙ การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น ซึ่งนอกจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นแลว การแสวงหาและยกยองผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเดน รวมทั้งเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกสังคมนับเปนอีกภารกิจหนึ่งที่พึงกระทําของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนการ
เสริมแรงและใหกําลังใจผูที่สมควรไดรับการยกยอง และยังเปนตัวอยางที่ดีสําหรับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
ขอกฎหมาย
สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยชั้น สาขาและ
หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๘ แลว
แนวปฏิบัติ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการ
พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๖ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๖๒๑ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลประวัติ และผลงานของบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อ และจัดทําเปนเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอตอมหาวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดทําการประชุมพิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ แลว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไดบุคคลในทองถิ่นซึ่งเห็นวาทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในวิชาชีพ ทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหมีโอกาสไดรับการยกยองเชิดชูใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๑๙ ศักดิ์ศรีวิชาชีพใหเปนที่ประจักษแกสังคม สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๔ ราย คือ

๑) นายจรัล ดํารงรัตน
๒) พระครูวิเชียร ธรรมนาถ
๓) นายสุวิทย รัตนากร
๔) นายมนตชัย รุงชาญชัย
ประเด็นพิจารณา
มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ตอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน ๔ ราย คือ
๑) นายจรัล ดํารงรัตน นําเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
๒) พระครูวิเชียรธรรมนาท วิ. นําเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๓) นายสุวิทย รัตนากร นําเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๔) นายมนตชัย รุงชาญชัย นําเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
๕.๑๐ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรกําแพงเพชร และนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
นั้น ในขอ ๕ ของระเบียบดังกลาว กําหนดวา ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายที่จะ
เรียกเก็บจากนักศึกษาในแตละภาคเรียนตาม ความเหมาะสมของสถานการณ และสภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทําเปน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๒๐ ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ ของสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัย จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน โดยมีรายละเอียดตาม
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษา
ที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษา
ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
๕.๑๑ การพิจารณา (ราง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ในขอ ๕ ของระเบียบดังกลาว กําหนดวา
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายที่จะเรียกเก็บจากนักศึกษาในแตละภาคเรียนตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ และสภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ.
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคเรียน โดยมีรายละเอียดตาม
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุม
แนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๒๑ เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษา
ที่ศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
-

ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ มสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร อาคารเรี ย นรวมและอํา นวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ๒๒ (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

~๑~

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

