
 -๓- 

• รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

  จั แกว ามหาวิทยาลัย 

ักก ามหาวิทยาลัย 

ยัผูทรงคุณวุฒ ิ

ประจํา 

รติ  ว ยั 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ 
วันจันทรที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมนนทรยี  ชั้น ๔  อาคาร K.U. Home   
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร   

-------------------------------- 
 

 ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม นทร     นายกสภ

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  ร าร  กรรมการสภ

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

•   ๔.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว    กรรมการสภามหาวิทยาล

  ๕.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

• ๑๑. รองศาสตราจารยระมดั  โชชยั  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

๑๒. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

• ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยกอเกีย ิทยรัตน เลขานุการสภามหาวิทยาล
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

 ๒. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๕. นายสุชาติ   ตรีรัตนวัฒนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

 ๖. นายอนุสสรณ  แสงพฒุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๗. รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยกวี  ครองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักด์ิ  เขียวเขิน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 
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ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ  หัวหนาฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต  ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว  ประจําฝายเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเป

การประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบ

ด

ียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  -  ไมม ี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๑    
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๑๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวันพุธที่ 

๒๔  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอ

แมสอด  จังหวัดตาก  นัน้  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี

จํานวน  ๑๒  หนา   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี ้ จึงนําเสนอที่ประชุม

เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑๒ / ๒๕๕๑ โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
  -  ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  สําเนาประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดนําเสนอเร่ืองไปยังสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เพื่อขอใหนาํความกราบบงัคมทูลพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร นั้น  บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล    

พระกรุณาโปรดเกลาฯแตงต้ังแลว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ  

ใหดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอไปอีกวาระหนึง่  ต้ังแตวันที ่ ๓๐ ธันวาคม     

พ.ศ.๒๕๕๑  ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง แตงต้ังอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ฉบับประกาศ ณ วันที๑่๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในระเบียบวาระนี ้ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 
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๔.๒  สําเนาหนังสือสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมาย
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ความเปนมา  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนงัสือแจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมาย

เกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา๑๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

พ.ศ.๒๕๔๗  ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที ่๘) ที่ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

และใหความเห็นไวในบนัทกึสํานกัคระกรรมการกฤษฎีกา ปรากฏตามเร่ืองเสร็จที ่๓๒๖ / ๒๕๕๑ ซึง่

คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๘) ไดใหความเหน็ยนืยนัวา  การดําเนนิการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามมาตรา ๑๖(๓)  (๔) และ (๕)  กอนครบวาระการดํารงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับเปนการ

ดําเนนิการที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคหกแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ทั้งนี้มีประเด็นที่มีความผูกพนักับสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะตองถือปฏิบัติให

สอดคลองกับคําวินจิฉัยดังกลาว ๒ ประเด็น สรุปไดดังนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง  การดําเนนิการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา๑๖(๓)และ(๔) และ (๕)  แหงพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ดําเนนิการไปตามขอบังคับของแตละมหาวทิยาลัยกอนครบวาระการดํารง

ตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ยอมไมชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับการลงมติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ยอมไมเสีย

เปลา และมีผลบังคับใชไดตอไปตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙   

ประเด็นที่สอง  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา๑๖(๓)(๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจาก

เปนการดําเนนิการที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ยอมไมมีผลต้ังต้ังแตเร่ิมแรก  ดังนัน้ จงึจาํเปนตองดําเนินการสรรหา

นายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒติามมาตรา ๑๖(๕) ใหมทัง้หมด 

  จึงนาํเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๑๒ / ๒๕๕๑  
ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที๑่๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  

และมีมติตางๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย  ตาม

เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้   
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 
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เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑ ใหความเหน็ชอบแตงต้ังรอง

อธิการบดีฝายตาง ๆ  จาํนวน ๖ 

ราย  เพื่อปฏิบติัราชการระหวาง

การนาํเสนอเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

ฝายเลขานุการไดจัดทําคําส่ัง

เสนอนายกสภามหาวทิยาลัยลงนาม

แตงต้ัง และผูดํารงตําแหนงทั้ง ๖ ราย 

ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

แลว ทัง้นี ้ต้ังแตวันที ่๑๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๕๑  เปนตนไป  จนกวาจะมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําส่ัง

เปล่ียนแปลง   

ฝายเลขานุการ 

๒ ใหความเหน็ชอบแตงต้ัง  

ผูชวยศาสตราจารยกอเกยีรติ  

วิทยรัตน  รองอธิการบดีฝาย

กิจการนักศึกษาเปนเลขานกุาร

สภามหาวทิยาลัย   

ฝายเลขานุการไดจัดทําคําส่ัง

เสนอนายกสภามหาวทิยาลัยลงนาม

แตงต้ัง  แลว 

ฝายเลขานุการ 

๓ ใหความเหน็ชอบ (ราง)    มอบหมายใหคณะกรรมการ

จัดทํารางฯ นาํเสนอไปยงัสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ

ดําเนนิการตามกระบวนการแหง

กฎหมายตอไปแลว  

พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญา

ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย

ฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

คณะกรรมการจัดทํา

รางฯ 

๔ อนุมัติการปดหลักสูตรศิลป-

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ต้ังแต  

ภาคเรียนที ่๒ / ๒๕๕๑   

มอบหมายใหกองประสานการจัด

บัณฑิตศึกษานําเสนอผลการอนุมัติ

ตอไปยังสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเพือ่รับทราบผลการอนุมัติ

แลว 

กองประสานการจัด

บัณฑิตศึกษา 

๕ ใหความเหน็ชอบขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับที่ 

๓) แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๕๑   

ฝายเลขานุการไดนําเสนอ

ขอบังคับฯ ตอนายกสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาลงนามแลว เพื่อ

ประกาศใชและถือปฏิบัติตอไปทั้งนี ้

กองประสานการจัดบัณฑิตศึกษาได 

- ฝายเลขานุการ 

- กองประสานการ

จัดบัณฑิตศึกษา 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 



 -๗- 

 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

-    สําเนาขอบังคับฯเพื่อประกอบการ

นําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาดวยแลว 

- ๖ ใหความเหน็ชอบขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

วาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย  

พ.ศ.๒๕๕๑   

ฝายเลขานุการไดนําเสนอ

ขอบังคับฯตอนายกสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาลงนามแลว และมอบให

ฝายนิติการและการเจาหนาที่ 

รวบรวมและแจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  

เพื่อประกาศใชและถือปฏิบัติตอไป

แลว 

ฝายเลขานุการ 

- ฝายนิติการและ
การเจาหนาที ่

- ฝายเลขานุการ ๗ ใหความเหน็ชอบขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

วาดวยจรรยาบรรณของ

ขาราชการพลเรือนและบุคลากร

ในมหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑  

มอบหมายใหฝายนิติการและ

การเจาหนาทีแ่กไขขอความตามมติที่

ประชุมและฝายเลขานกุารไดนําเสนอ

ขอบังคับฯ ที่แกไขตอนายกสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม  

- 

มอบใหฝายนติิการและการ

เจาหนาที ่รวบรวมและแจงหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  เพื่อประกาศใชและถือ

ปฏิบติัตอไปแลว 

ฝายนิติการและ

การเจาหนาที ่

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๔  รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 
  ความเปนมา  

ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทาํคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภาย   

ในสถาบันศึกษา  ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาอยางตอเนื่อง   และมีความสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง และจัดสงสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๑๒๐  วัน 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ตามกรอบคูมอืดังกลาวแลว  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และโดย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 



 -๘- 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา  ระดับอนุปรญิญา  
และปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 

(๒)  การพจิารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา  ระดับอนุปริญญา  
และปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัร ผูสําเรจ็การศกึษา ระดับปริญญาโท ภาคเรยีนท่ี   
๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิม่เติม) 

ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่  ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  และ

ปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  , ภาค กศ.บป.  และระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)  ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  ซึ่งผล

เปนทีถู่กตองแลว  จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา

ดังกลาว ดังนี ้(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้) 
 

๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  ประกอบดวย 

๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๓ คน 

๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. ประกอบดวย 

   ๒.๑  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน  ๑๔๔  คน 

  ๓.  ระดับปริญญาโท  ประกอบดวย 

   ๓.๑  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน  ๑  คน 

๓.๒  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   จํานวน  ๑  คน 
 

 

 

  ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ , ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่  ๑        

ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 
 

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะ

สําหรับเอกสารประกอบการนําเสนอเพื่อพจิารณาอนมุัติใหปริญญาบัตร ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท

นั้น   ใหนําเสนอผลการประเมินวทิยานิพนธของแตละรายดวย  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 



 -๙- 

๕.๒  การพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
ความเปนมา     
ตามที่สภามหาวทิยาลัยมีคําส่ังแตงต้ัง  คณบดีคณะครุศาสตร  คณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๔ / ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑๐ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘  ทัง้นี ้ ต้ังแตวันที ่ ๙  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๔๘  เปนตนไป  มีผลใหการดํารงตําแหนงของ

คณบดี  จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  นี้นัน้     

ทั้งนี้ความตาม ขอ ๕(๑)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการสรรหา

คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดวย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) และ

(๔) ประเภทละหน่ึงคน  กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทาํ

หนาที่ดําเนนิการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูบริหารทาํหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 
 

ประเด็นพิจารณา 
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับฯ  มหาวิทยาลัยจึงขอนาํเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ประกอบดวย  

๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   คนหนึ่งเปนประธาน  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสองคน เปนกรรมการ  

๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึง่คนเปนกรรมการ  

๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึง่คนเปนกรรมการและเลขานุการ 
  

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามที่กรรมการแตละกลุม

นําเสนอดังนี้   

๑.  นายวีระศักด์ิ  ปบวั  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

๒.  นายประเสริฐ  ตันสกุล  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวฒุิ  กรรมการ 

๓.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกลู  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๔.  ผูชวยศาสตราจารยกวี  ครองแกว  กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา  กรรมการ 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา สุกกระ กรรมการสภาฯจากผูบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีดําเนนิการใหเปนไปตาม ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗  โดยเครงครัดและเปนไปตามกําหนดเวลา 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 



 -๑๐- 

๕.๓  การพิจารณาใหปรญิญากิตติมศักด์ิ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ 
ความเปนมา 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กาํหนดใหมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

เปนสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น  ซึง่นอกจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองการพฒันาทองถิ่น  สังคม  และ

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิง่ข้ึนแลว  การแสวงหาและยกยองผูมคีวามรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม

ดีเดน รวมทั้งเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกสังคมนับเปนอีกภารกิจหนึ่งทีพ่ึงกระทาํของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเปน

การเสริมแรงและใหกาํลังใจผูที่สมควรไดรับการยกยอง และยังเปนตัวอยางที่ดีสําหรับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
ขอกฎหมาย 

  สภามหาวทิยาลัยไดออกขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยช้ัน  สาขาและ

หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๔๘  แลว   
แนวปฏบิัติ 

 ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับ

การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป ๒๕๕๒   ตามคําส่ังมหาวทิยาลัยฯ ที ่ ๐๐๙ / ๒๕๕๒  ลงวนัที ่  

๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒     

๒.  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงต้ังคณะกรรมการรวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติ 

บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักด์ิ  สาขาตางๆ   เพื่อรวบรวมขอมูลประวัติ  และผลงานของ

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ  และจัดทําเปนเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอตอมหาวิทยาลัย   

๓.  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดทําการประชุมพิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาให

ปริญญากิตติมศักด์ิ แลว  เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ไดบคุคลในทองถิน่ซึ่งเหน็วาทรงคุณวุฒิ             

มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพ  ทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหมีโอกาสไดรับ

การยกยองเชิดชูในศักด์ิศรีวิชาชีพใหเปนทีป่ระจักษแกสังคม  สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักด์ิ  

ประจําป  ๒๕๕๒  จํานวน  ๓  ราย  คือ 

๑)  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา  

๒)  นายกิติศักด์ิ   นวลจันทรฉาย 

๓)  นายเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน 

ประเด็นพิจารณา  มหาวิทยาลัยฯ จงึนาํเสนอผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา

กิตติมศักด์ิ  ตอสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน  ๓  ราย  คือ 

๑) นายสมจิตร  ล้ิมลือชา นาํเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติกิตติมศักด์ิ  

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

๒) นายกิติศักด์ิ   นวลจนัทรฉาย  นาํเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กติติมศักด์ิ  สาขาวิชาเคมี(สํารวจและผลิตปโตรเลียม) 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 



 -๑๑- 

๓) นายเสริมวฒุิ สุวรรณโรจน นําเสนอเพือ่พิจารณาใหปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญากิตติมศักด์ิ โดยมีขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสาร

ประกอบการพิจารณา ดังนี ้

๑) อนมุัติใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ               

แกนายสมจิตร  ล้ิมลือชา  ตามที่เสนอ 

๒) อนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาเคมี  แกนายกติิศักด์ิ   

นวลจนัทรฉาย  โดยมีขอเสนอแนะใหเพิม่เติมผลงานทีเ่กิดจากการนาํความรูสาขาวชิาเคมีไปพัฒนางานใหเกิด

ความสําเร็จ  และการเผยแพรความรูสาขาวิชาเคมี สําหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

๓) อนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

แกนายเสริมวฒุิ สุวรรณโรจน  โดยมีขอเสนอแนะใหเพิม่เติมผลงานเกีย่วกับการผลิตและประยุกตใชความรูดาน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสําหรับกระบวนการผลิต 
 

ผูชวยศาสตราจารยกอเกยีรติ  วทิยรัตน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตตอที่ประชุม

เพิ่มเติมระเบยีบวาระเพื่อพจิารณา ที่ ๕.๔  เร่ือง การพจิารณาเงนินอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๒  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๒)  

 
๕.๔  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 

  คําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่ ๙ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ ๒๔  

กันยายน ๒๕๕๑ และคร้ังที ่๑๑ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที่  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑  ไดอนุมัติงบประมาณเงิน

นอกงบประมาณ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  จํานวน ๙๓,๔๙๓,๖๑๘  บาท จาํแนกเปนเงินจายขาดจากเงนิคงคลัง 

จํานวน  ๒๖,๔๒๒,๖๕๘ บาท  และงบประมาณรายจายเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  จาํนวน  

๖๗,๐๗๐,๙๖๐  บาท (คิดเปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ) 

บัดนี้มหาวทิยาลัย  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่เติมคร้ังที ่ ๒  เพื่อ

สนับสนนุโครงการจัดการแขงขันกฬีาประเพณีเจาหนาทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ คร้ังที่ ๓ “กลวยไข

เกมส”  และโครงการเพ่ิมเติมการกอสรางอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ

นโยบายการจดัทํางบประมาณรายจายเงนินอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมคร้ังที่  ๒)  

ตอสภามหาวทิยาลัย  ดังตอไปนี้ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

๑.  นโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจายงบประมาณเงนิรายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ดังนี ้

๑.๑)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกลุม

ภาคเหนือ คร้ังที ่๓ “กลวยไขเกมส”   จาํนวน  ๕๒๐,๐๐๐  บาท 

๑.๒)  โครงการเพิ่มเติมการกอสรางอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร จํานวน 

๒,๘๖๐,๐๐๐  บาท 
เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  ๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท   

  ๒. ฐานะการคลัง 
๒.๑)  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๑)  จํานวน  ๑๑๗,๑๓๓,๑๕๔.๓๖  บาท 

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ.  จํานวน  ๕๐,๐๔๓,๙๖๐.๙๗  บาท 

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  ๔๘,๗๖๒,๔๑๐.๘๑  บาท 

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  ๑๘,๓๒๖,๗๘๒.๕๘  บาท 
  ๓. การประมาณการรายรบั 
  ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒  ต้ังแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑ – กันยายน  ๒๕๕๒  คาดวา

มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งส้ิน  ๗๐,๐๒๑,๕๖๐  บาท  จาํแนกไดดังนี ้

๓.๑)  เงิน บ.กศ.   จํานวน     ๒๘,๑๔๙,๕๘๐  บาท 

๓.๒)  เงนิ กศ.บป.   จํานวน     ๒๘,๕๕๑,๔๔๐  บาท  

๓.๓)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๓,๓๒๐,๕๔๐  บาท 
  ๔. การประมาณการรายจาย 

๔.๑) ขออนุมติัคร้ังที่  ๑  และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ จาํนวน  ๙๓,๔๙๓,๖๑๘ บาท 

๔.๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน  ๒๖,๔๒๒,๖๕๘  บาท 

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (คิด

เปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ)  จํานวน ๖๗,๐๗๐,๙๖๐  บาท  

๔.๒)  ขออนุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๒  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒)  

๔.๒.๑)  เงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง  จาํนวน  ๓,๓๘๐,๐๐๐  บาท 

๔.๓)  รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๒  จํานวน   

๙๖,๘๗๓,๖๑๘  บาท  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑+๔.๒.๑)จํานวน  ๒๙,๘๐๒,๖๕๘ บาท 

๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒)  จาํนวน  

๖๗,๐๗๐,๙๖๐  บาท 

๔.๔)  งบประมาณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๒,๖๐๔,๙๕๑  บาท 

๔.๔.๑)  เงนิ บ.กศ. จํานวน  ๙,๑๘๕,๑๒๘  บาท 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 



 -๑๓- 

๔.๔.๒)  เงิน กศ.บป. จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๓  บาท 

๔.๔.๓)  เงินบณัฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๐๔๔,๔๖๐  บาท 

  ๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔) จาํนวน ๗๔,๗๒๕,๕๔๕.๓๖ บาท 
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  (เพิ่มเติม คร้ังที ่๒) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม) 
 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม          

คร้ังที่ ๒) ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  -  ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมคร้ังตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 

๘.๑  การประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  คร้ังที่  ๒ / ๒๕๕๒  ในวนัพธุที่  ๒๕  

กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒  สําหรับเวลาและสถานท่ีในการประชุมจะแจงใหกรรมการทราบตอไป 
 ปดประชุมเวลา  ๑๕.๑๐  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   (

 
นางปรียานุช  พรหมภาสิต) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ  วทิยรัตน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 
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	เนื่องจากในภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  , ภาค กศ.บป.  และระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว  จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)

