-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. นายประเสริฐ ตันสกุล
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๖. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๗. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๘. นายอํานาจ นันทหาร
๙. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๑๐. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
๑๒. อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๕. รองศาสตราจารยพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายนามกรรมการที่ลาประชุม
พระครูอรรถกิจนันทคุณ
รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๖. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๗. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๔เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ ประชุมมี จํานวน ๙
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อนุมัตใิ หปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
งานทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอน
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ตอไป
๒๐ คน ประเภทภาคปกติ จํานวน ๑๔ คน

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๕-

๒

๓

๔

ประเภทภาค กศ.บป. จํานวน ๓ คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ๓ คน
มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
มอบหมายใหกองนโยบายและ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผน กรอกขอมูลโครงการตางๆ ที่
ไดรับอนุมัติจัดสรร เขาสูระบบบัญชี
๓ มิติ เพื่อแจงใหแตละหนวยงาน
ดําเนินการเบิกจายตามโครงการ
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
มอบหมายใหกองนโยบายและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
แผนรวบรวมเพื่อแจงหนวยงานภายใน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัย และเตรียมการจัดสง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ตอไป
มีมติเห็นชอบไมตอเวลาราชการสําหรับ
มอบหมายใหงานการเจาหนาที่
รองศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง ขาราชการ และนิติการดําเนินการตอไป
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

กองนโยบาย
และแผน

กองนโยบาย
และแผน

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๖
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๐๐ ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ) มหาวิทยาลัยฯ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๘๔ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๖ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๖๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๓
๓๕
๙
๑

คน
คน
คน
คน

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น จํานวน ๖ คน ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน
๑ คน
๒.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑ คน
๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน
๔ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จํานวน ๘ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖
มติที่ประชุม อนุมัติ ใหปริญญา แก ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ๙๐ คน ปริญญาโท ๒ คน และ
ปริญญาเอก ๘ คน
แมสอด

๕.๒ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การจัดการ
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว เพื่อใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีกลไกกํากับติดตามการดําเนินงาน และการประกันคุณภา พ ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานที่กําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอนําเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกํา แพงเพชร แมสอด ตามรายละเอียด (ราง) คําสั่งสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ แนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด ตามที่เสนอ
๕.๓ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๗ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๘/ ๒๕๕๕ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป นั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตําแหนงหัวหนากลุมงาน คือ นางสาวรัตนา เดชดนู ไดหมด
วาระลงเนื่องจากเปนผูเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อใหการบริหารงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเปนประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขออนุญาตแตงตั้งให นางสาวคณารัตน พูลเขียว เปนกรรมการ ปฏิบัติหนาที่
แทนในตําแหนงหัวหนากลุมงานที่วางลง
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)

ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)

๕.๔ การพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ความเปนมา
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะดําเนินการเตรียมการรับนักศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อใหการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จึงขอนําเสนอแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งแผนรับดังกลาวไดผานการพิจารณา
ใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เปนที่เรียบรอย
แลว รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
๕.๕ การพิจารณารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ไดรายงานผลการตรวจประเมินและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลายประเด็น มหาวิทยาลัยฯ ก็ไดนํา
ขอเสนอแนะระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย นําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแจงใหผู
ที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในการนี้ จึงขอนําเสนอรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา และแผนการปรับปรุง ตอไป
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๘ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๕ ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๕ และใหขอเสนอแนะ คือ
จากรายงานผลการประเมินภายใน ขององคประกอบที่ 4 การวิจัย ตามกรอบมาตรฐานของ
สมศ. เห็นวา ในระดับคณะ หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนอยูในระดับที่ตองปรับปรุง และในระดับที่ตอง
ปรับปรุงเรงดวน จึงมีขอเสนอแนะวาควรมีการสรางแรงจูงใจใหอาจารยในมหาวิทยาลัยทําวิจัยใหมากขึ้น แสดงใหเห็น
วางานวิจัยมีความสําคัญ และมีความจําเปนที่อาจารยในมหาวิทยาลัยทุกคนตองทํา
อธิการบดี ไดชี้แจงวาขณะนี้ทางมหาวิทยาลัย ไดจัดทํามาตรการ และขอกําหนดตาง ๆ
ที่สงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น อาทิเชน การกําหนดภาระงาน และน้ําหนักคะแนนดาน
การวิจัยเพิ่มมากขึ้นในคํารับรองการปฏิบัติราชการของอาจารยแตละคน และในปงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัย
ไดจัดสรรงบประมาณใหแตละโปรแกรมวิชาไดดําเนินการโครงการ หนึ่งโปรแกรม ๑ งานวิจัย ซึ่งเปนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากงบประมาณดานการวิจัยปกติ
๕.๖ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได ดําเนินการ จัดทําระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อสนับสนุน สงเสริม และคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัย งาน
ประดิษฐ และงานสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึง ขอนําเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ .ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งระเบียบดังกลาว
ไดผานการพิจารณา ใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
เปนที่เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมอบใหอาจารยประเสริฐ ตันสกุล ใหขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงใหถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
๕.๗ การพิจารณา (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ความเปนมา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๙ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ โดย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนของ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง
ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร อนึ่งหลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
แลว ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ตามที่เสนอ และใหตรวจสอบชื่อรายวิชาในหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหถูกตอง
๕.๘ การพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเปนหลักสูตรที่ไดรับ
การรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใชหลักสูตรดังกลาวในป
การศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ และไดพบวามีหลักสูตรที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขเล็กนอย มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพื่อพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
๓) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จํานวน ๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑. การประสานงานอยางไมเปนทางการดานการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับ มหาวิทยาลัยมะละแหมง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ทางดานภาคธุรกิจในสวนของที่อําเภอแมสอดไดประสานงานอยางไมเปนทางการ และไดรับหนังสือการตอบรับ
อยางเปนทางการจากทางมหาวิทยาลัยมะละแหมง และไดมอบใหอธิการบดีเปนที่เรียบรอยแลว
อธิการบดี ไดชี้แจงวาในสวนของการประสานงานอยางเปนทางการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ก็ไดมอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธเปนผูประสานงานดําเนินงานตอไป
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

- ๑๐ ๒. ตามที่รัฐบาลไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และไดจัดสรรงบประมาณในการศึกษาขอมูลพื้นที่ของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใหจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นบริเวณพื้นที่ ที่มีศักยภาพใหความสําคัญพื้นที่จังหวัดชายแดน เพื่อสงเสริมการคา การตลาด การลงทุน
การจางงาน เพื่อรองรับการเขาสูประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น ทางอําเภอแมสอดไดรับขอมูลอยางไมเปน
ทางการวาทางมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาวดวย
รองอธิการบดีฝายวิจัยและจัดการบัณฑิตศึกษา ไดชี้แจงวาไดรับการประสานงานจากทางบริษัท
ที่ไดรับการวาจางมาเบื้องตนแลว แตยังไมไดตอบรับอยางเปนทางการเนื่องจากตองศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
การดําเนินการวาจะใหทางมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางไร มีขั้นตอนอะไรบาง หากไดรับขอมูลดังกลาวแลว
จะนําเสนอรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
-

ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก

ไวเดิม

มติที่ประชุม กําหนดประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่กําหนด
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

- ๑๑ (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

