รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
๒. นายประเสริฐ ตันสกุล
๓. นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
๔. นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทัน
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
๗. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
๙. อาจารย์สุชิน รอดกาเหนิด
๑๐. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๑๑. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๑๒. รองศาสตราจารย์พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๔. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
๕. รองศาสตราจารย์สุกัญญา โฆวิไลกูล
๖. รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว
๗. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๙. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา
๑๑. นายอานาจ นันทหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ค. รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์

ประจาฝ่ายเลขานุการ
ประจาฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการ
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมนาระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายชื่อผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา (แทนตาแหน่งที่ว่าง) มานาเสนอก่อน ที่ประชุมอนุญาต
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
ความเป็นมา
ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจาท่านหนึ่งได้ลาออก
จากตาแหน่งทาให้ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง ๑ ตาแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งที่ว่างลง บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้ สมัครจานวน ๑ คน จึงอาศัย
อานาจตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ความตามข้อ ๖(๖) แห่ ง
ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วย คุณ สมบัติ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ป ระจา พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา
เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จากคณาจารย์ประจา (ข้อ ๘)
จึงประกาศชื่อผู้ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา ได้แก่ รองศาสตราจารย์พิสมัย รบชนะชัย
พูลสุข
จึงน าเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยทราบ และขออนุญ าตให้ รองศาสตราจารย์พิสมัย รบชนะชัย
พูลสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
ที่ประชุมรับทราบ และอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑. ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ภ าคเหนือตอนล่าง ๒ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น บัดนี้
การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ทุ ก ประการ
ทางมหาวิทยาลัยก็ได้รับคาชื่นชม และขอบคุณจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเป็นอย่างดี ซึ่งความสาเร็จดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖
ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ มสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี จานวน ๑๗
หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติต่างๆ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนาเสนอผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
อนุมัตใิ ห้ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รวมทั้งสิ้น ๖๖ คน ประเภทภาคปกติ
จานวน ๔๗ คน ประเภทภาค กศ.บป.
จานวน ๙ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน ๑๐ คน

การดาเนินงาน
แจ้งสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่องที่
๒

๓
๔

๕

๖

๗

มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติการต่อเวลาราชการให้
นายศรัณย์ วงศ์คาจันทร์ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายสมชัย
วงษ์นายะ สังกัดคณะครุศาสตร์ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จนถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์
โดยต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนหรือวิจัย
เท่านั้น ไม่สามารถดารงตาแหน่งทางการ
บริหาร ได้ ในกรณีที่ภาระงานใด อาจถือว่า
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือวิจัย
หรือไม่นั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสภา
มหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติรับโอน นายนรุตม์ บุตรพลอย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์

การดาเนินงาน
แจ้งให้งานการเจ้าหน้าและนิติ
การดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว

ผู้รับผิดชอบ
งานเลขานุการ

แจ้งให้งานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
แล้ว
งานเลขานุการ ได้นาเสนอนายก
สภาลงนามในคาสั่งสภาที่ ๐๒๗/
๒๕๕๖ และแจ้งให้คณะครุศาสตร์
ทราบแล้ว
แจ้งกองนโยบายและแผน
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว

งานเลขานุการ

มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
แจ้งกองนโยบายและแผน
ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ดาเนินการแล้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจาปี
แจ้งกองนโยบายและแผนเพื่อ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕ ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
จานวน ๑,๕๑๗,๓๑๐ บาท เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

งานเลขานุการ

กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่องที่
๘

๙

๑๐

๑๑

มติที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน และให้
ข้อเสนอแนะว่าควรเร่งดาเนินการในความเสี่ยง
ที่มีค่า RPN สูง ๆ
มีมติอนุมัตกิ ารพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ จานวน ๔ ราย คือ
๑) นายจรัล ดารงรัตน์ อนุมัตใิ ห้ปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา
๒) พระครูวิเชียรธรรมนาท วิ.
อนุมัตใิ ห้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๓) นายสุวิทย์ รัตนากร อนุมัติให้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๔) นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย อนุมัติให้
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาหรับ
นักศึกษา ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง ) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาหรับนักศึกษา
ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และนักศึกษาที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งมหาวิทยาลัย

การดาเนินงาน
แจ้งสานักประกันคุณภาพ
การศึกษาดาเนินการแล้ว

ผู้รับผิดชอบ
สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

แจ้งให้คณะเทคโนโลยี
งานเลขานุการ
อุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ
ทราบ และดาเนินการต่อไปแล้ว

แจ้งให้สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปแล้ว

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

แจ้งให้สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปแล้ว

สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้นาเสนอเรื่อง การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น มีมติให้นาข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย ไปดาเนินการแก้ไข (ร่าง) ฉบับดังกล่าว และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป ในการนี้
กองนโยบายและแผน ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
(๒) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
(๓) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ความเป็นมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงนาเสนอ
สภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ ป ริญ ญาบั ตรผู้ ส าเร็จการศึ ก ษาดั งกล่ าว รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จานวน ๗ คน
๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จานวน ๒ คน
๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวน ๑๑ คน
๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จานวน ๔๗ คน
๑.๕ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จานวน ๔๘ คน
๑.๖ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน
๑ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน
๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จานวน ๗ คน
๒.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จานวน ๒ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒.๓ หลักสูตรรัฐปนะศาสตนศาสตรบัณฑิต

จานวน

๖ คน

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จานวน ๓ คน
สาขาหลักสูตรและการสอน จานวน ๑ คน
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จานวน ๒ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ความเป็นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทาสรุปผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ ในส่วน
ของรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๕ (ฉบับสมบูรณ์) คณะกรรมการฯ จะดาเนินการจัดทาต่อไป และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วจะรายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑. ผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และระดับคณะ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด

พันธกิจ
20
คะแนน

การจัดการ
ศึกษา
20
คะแนน

การวิจัย
20
คะแนน

การงบประมาณ
20
คะแนน

ผลการ
พัฒนา
10
คะแนน

17.9
15.7
18.7

19.2
19.6
19.1

9
9
9

อื่นๆ
(ภาวะผู้นาและ
ความพึงพอใจ)
10
คะแนน
10
9
9

17.7
17.7
17.8

16.7
18.2
16.7

17.1
18.1

16.2
18.5

18.5
18.2

19.6
18.8

9
9

17.5
16.7

16.8
16.2

18.2
17.2

19.6
18.6

8
8

รวม คะแนน
100
เต็ม
คะแนน
5

ระดับ

90.5 4.53
89.2 4.46
90.3 4.52

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม

9
9

89.4 4.47
91.6 4.58

ดีมาก
ดีเยี่ยม

8
9

88.1 4.41
85.7 4.29

ดีมาก
ดีมาก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒. ผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานระดับสานัก/สถาบัน

หน่วยงาน

สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

พันธกิจ
50
คะแนน

การจัดการ
ศึกษา
10
คะแนน

การวิจัย
10
คะแนน

41

9

43.5
44.1
39.6
44.1
42.4

อื่นๆ
(ภาวะผู้นา
รวม คะแนน
และความพึง
100
เต็ม
พอใจ)
คะแนน
5
10
คะแนน
9
85.7 4.29

การงบประมาณ
10
คะแนน

ผลการ
พัฒนา
10
คะแนน

9

8.7

9

10
10

8
9

8.35
8.95

9
9

9
9

87.85
90.05

4.39
4.50

ดีมาก
ดีเยี่ยม

10
10
8.66

8
10
9.5

10
9.95
6.6

8
9
8

9
9
9

84.6
92.05
84.16

4.23
4.60
4.21

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ
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ระดับ

ดีมาก

๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๕/ ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการชุด
ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจาคณะ
ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณาอนุมัติการกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ความเป็นมา
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้พิจารณา
ผลการตรวจ และประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ประชุม
มีมติเห็นควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังข้อมูลประกอบการ
พิจารณาแนบท้ายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา อนุมัติการกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ในตาแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม
มติที่ประชุม อนุมัติการกาหนดตาแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย คือ
๑. นายไพโรจน์ เนียมนาค ตาแหน่งเลขที่ ๐๐๖๑ เงินเดือน ๓๗,๑๒๐ บาท
สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. นายศุภพงศ์ ยืนยง ตาแหน่งเลขที่ ๐๐๖๘ สาขาวิจิตรศิลป์ เงินเดือน
๔๒,๕๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว จึงให้ยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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