-๓• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมนนทรีย ชั้น ๔ อาคาร K.U. Home
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
• ๔. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๙. ผูช วยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
• ๑๑. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๒. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
• ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ วิทยรัตน เลขานุการสภามหาวิทยาลยั
ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๓. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๔. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๕. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๖. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๗. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๘. ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว
๙. ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๔ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
หัวหนาฝายเลขานุการ
๒. นางปรียานุช พรหมภาสิต
ประจําฝายเลขานุการ
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
ประจําฝายเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๑
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที่
๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก นัน้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี
จํานวน ๑๒ หนา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๑ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดนําเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อขอใหนาํ ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นั้น บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตัง้ แลว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอไปอีกวาระหนึง่ ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๑ ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ฉบับประกาศ ณ วันที๑่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๕๔.๒ สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมาย
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมาย
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา๑๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๘) ที่ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
และใหความเห็นไวในบันทึกสํานักคระกรรมการกฤษฎีกา ปรากฏตามเรื่องเสร็จที่ ๓๒๖ / ๒๕๕๑ ซึง่
คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๘) ไดใหความเห็นยืนยันวา การดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๖(๓) (๔) และ (๕) กอนครบวาระการดํารงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับเปนการ
ดําเนินการที่ขดั หรือแยงกับบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคหกแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ทั้งนี้มีประเด็นที่มีความผูกพันกับสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการจะตองถือปฏิบัติให
สอดคลองกับคําวินจิ ฉัยดังกลาว ๒ ประเด็น สรุปไดดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา๑๖(๓)และ(๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ดาํ เนินการไปตามขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัยกอนครบวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยอมไมชอบดวยกฎหมาย
สําหรับการลงมติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ยอมไมเสีย
เปลา และมีผลบังคับใชไดตอไปตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ประเด็นที่สอง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา๑๖(๓)(๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
เปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย ยอมไมมีผลตัง้ ตั้งแตเริ่มแรก ดังนัน้ จึงจําเปนตองดําเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๖(๕) ใหมทงั้ หมด
จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑๒ / ๒๕๕๑
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที๑่ ๒ / ๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๖เรื่องที่
๑

๒

๓

๔

๕

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบแตงตั้งรอง
อธิการบดีฝายตาง ๆ จํานวน ๖
ราย เพื่อปฏิบตั ิราชการระหวาง
การนําเสนอเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ
วิทยรัตน รองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษาเปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ (ราง)
พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อนุมัติการปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตั้งแต
ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๑

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ฝายเลขานุการไดจัดทําคําสัง่
ฝายเลขานุการ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
แตงตั้ง และผูด ํารงตําแหนงทั้ง ๖ ราย
ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
แลว ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป จนกวาจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลง
ฝายเลขานุการไดจัดทําคําสัง่
ฝายเลขานุการ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
แตงตั้ง แลว

มอบหมายใหคณะกรรมการ
จัดทํารางฯ นําเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ดําเนินการตามกระบวนการแหง
กฎหมายตอไปแลว

มอบหมายใหกองประสานการจัด
บัณฑิตศึกษานําเสนอผลการอนุมัติ
ตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพือ่ รับทราบผลการอนุมัติ
แลว
ใหความเห็นชอบขอบังคับ
ฝายเลขานุการไดนําเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอบังคับฯ ตอนายกสภามหาวิทยาลัย
วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
เพื่อพิจารณาลงนามแลว เพื่อ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับที่ ประกาศใชและถือปฏิบัติตอไปทั้งนี้
๓) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑
กองประสานการจัดบัณฑิตศึกษาได

คณะกรรมการจัดทํา
รางฯ

กองประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา

- ฝายเลขานุการ
- กองประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๗เรื่องที่

มติที่ประชุม

๖

ใหความเห็นชอบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๑

๗

ใหความเห็นชอบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยจรรยาบรรณของ
ขาราชการพลเรือนและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑

การดําเนินงาน
สําเนาขอบังคับฯเพื่อประกอบการ
นําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดวยแลว
ฝายเลขานุการไดนําเสนอ
ขอบังคับฯตอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาลงนามแลว และมอบให
ฝายนิตกิ ารและการเจาหนาที่
รวบรวมและแจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อประกาศใชและถือปฏิบัติตอไป
แลว
มอบหมายใหฝายนิตกิ ารและ
การเจาหนาทีแ่ กไขขอความตามมติที่
ประชุมและฝายเลขานุการไดนําเสนอ
ขอบังคับฯ ที่แกไขตอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม
มอบใหฝายนิติการและการ
เจาหนาที่ รวบรวมและแจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อประกาศใชและถือ
ปฏิบตั ิตอไปแลว

ผูรับผิดชอบ
-

- ฝายเลขานุการ
- ฝายนิตกิ ารและ
การเจาหนาที่

- ฝายเลขานุการ
- ฝายนิตกิ ารและ
การเจาหนาที่

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
ความเปนมา
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเนื่อง และมีความสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง และจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๑๒๐ วัน
มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ตามกรอบคูมอื ดังกลาวแลว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และโดย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๘-

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตร ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิม่ เติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ , ภาค กศ.บป. และระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผล
เปนทีถ่ ูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ดังกลาว ดังนี้ (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 , ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะ
สําหรับเอกสารประกอบการนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตร ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
นั้น ใหนําเสนอผลการประเมินวิทยานิพนธของแตละรายดวย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๙๕.๒ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาํ สั่งแตงตั้ง คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๔ / ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป มีผลใหการดํารงตําแหนงของ
คณบดี จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นี้นนั้
ทั้งนี้ความตาม ขอ ๕(๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึง่ ประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) และ
(๔) ประเภทละหนึง่ คน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทํา
หนาที่ดาํ เนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูบริหารทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
ประเด็นพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบดวย
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอนื่ อีกสองคน เปนกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึง่ คนเปนกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึง่ คนเปนกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามที่กรรมการแตละกลุม
นําเสนอดังนี้
๑. นายวีระศักดิ์ ปบวั กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ ประธาน
๒. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ กรรมการสภาฯจากผูบริหาร กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีดําเนินการใหเปนไปตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยเครงครัดและเปนไปตามกําหนดเวลา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๑๐๕.๓ การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เปนสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น ซึง่ นอกจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิง่ ขึ้นแลว การแสวงหาและยกยองผูมคี วามรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเดน รวมทั้งเปนผูบําเพ็ญประโยชนแกสงั คมนับเปนอีกภารกิจหนึ่งทีพ่ ึงกระทําของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปน
การเสริมแรงและใหกาํ ลังใจผูที่สมควรไดรับการยกยอง และยังเปนตัวอยางที่ดีสําหรับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
ขอกฎหมาย
สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยชัน้ สาขาและ
หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๘ แลว
แนวปฏิบัติ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับ
การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๒ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๐๐๙ / ๒๕๕๒ ลงวันที่
๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลประวัติ และผลงานของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และจัดทําเปนเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอตอมหาวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดทําการประชุมพิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับการพิจารณาให
ปริญญากิตติมศักดิ์ แลว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดบคุ คลในทองถิน่ ซึ่งเห็นวาทรงคุณวุฒิ
มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพ ทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหมีโอกาสไดรับ
การยกยองเชิดชูในศักดิ์ศรีวิชาชีพใหเปนทีป่ ระจักษแกสงั คม สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําป ๒๕๕๒ จํานวน ๓ ราย คือ
๑) นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๒) นายกิติศักดิ์ นวลจันทรฉาย
๓) นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน
ประเด็นพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน ๓ ราย คือ
๑) นายสมจิตร ลิ้มลือชา นําเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
๒) นายกิติศักดิ์ นวลจันทรฉาย นําเสนอเพื่อพิจารณาใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี(สํารวจและผลิตปโตรเลียม)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๑๑๓) นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน นําเสนอเพือ่ พิจารณาใหปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีขอเสนอแนะในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) อนุมัติใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
แกนายสมจิตร ลิ้มลือชา ตามที่เสนอ
๒) อนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แกนายกิติศักดิ์
นวลจันทรฉาย โดยมีขอเสนอแนะใหเพิม่ เติมผลงานทีเ่ กิดจากการนําความรูสาขาวิชาเคมีไปพัฒนางานใหเกิด
ความสําเร็จ และการเผยแพรความรูสาขาวิชาเคมี สําหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
๓) อนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แกนายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน โดยมีขอเสนอแนะใหเพิม่ เติมผลงานเกีย่ วกับการผลิตและประยุกตใชความรูดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสําหรับกระบวนการผลิต
ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ วิทยรัตน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตตอที่ประชุม
เพิ่มเติมระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ที่ ๕.๔ เรื่อง การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
๕.๔ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
คําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ไดอนุมัติงบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๙๓,๔๙๓,๖๑๘ บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๒๖,๔๒๒,๖๕๘ บาท และงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน
๖๗,๐๗๐,๙๖๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ)
บัดนี้มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่ เติมครั้งที่ ๒ เพื่อ
สนับสนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีเจาหนาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ “กลวยไข
เกมส” และโครงการเพิม่ เติมการกอสรางอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ตอสภามหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๑๒๑. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ดังนี้
๑.๑) โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกลุม
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ “กลวยไขเกมส” จํานวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒) โครงการเพิ่มเติมการกอสรางอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร จํานวน
๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท
๒. ฐานะการคลัง
๒.๑) เงินคงคลัง (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) จํานวน ๑๑๗,๑๓๓,๑๕๔.๓๖ บาท
๒.๑.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๕๐,๐๔๓,๙๖๐.๙๗ บาท
๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๔๘,๗๖๒,๔๑๐.๘๑ บาท
๒.๑.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๘,๓๒๖,๗๘๒.๕๘ บาท
๓. การประมาณการรายรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒ คาดวา
มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งสิน้ ๗๐,๐๒๑,๕๖๐ บาท จําแนกไดดังนี้
๓.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๒๘,๑๔๙,๕๘๐ บาท
๓.๒) เงิน กศ.บป.
จํานวน ๒๘,๕๕๑,๔๔๐ บาท
๓.๓) เงินบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๓,๓๒๐,๕๔๐ บาท
๔. การประมาณการรายจาย
๔.๑) ขออนุมตั ิครั้งที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ จํานวน ๙๓,๔๙๓,๖๑๘ บาท
๔.๑.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง
จํานวน ๒๖,๔๒๒,๖๕๘ บาท
๔.๑.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (คิด
เปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ) จํานวน ๖๗,๐๗๐,๙๖๐ บาท
๔.๒) ขออนุมตั ิเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (ขอสภาฯอนุมัติวนั ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒)
๔.๒.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน ๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท
๔.๓) รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน
๙๖,๘๗๓,๖๑๘ บาท
๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงินคงคลัง(๔.๑.๑+๔.๒.๑)จํานวน ๒๙,๘๐๒,๖๕๘ บาท
๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒) จํานวน
๖๗,๐๗๐,๙๖๐ บาท
๔.๔) งบประมาณขอกันเหลื่อมป
จํานวน ๑๒,๖๐๔,๙๕๑ บาท
๔.๔.๑) เงิน บ.กศ.
จํานวน ๙,๑๘๕,๑๒๘ บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

-๑๓๔.๔.๒) เงิน กศ.บป. จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๓ บาท
๔.๔.๓) เงินบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๐๔๔,๔๖๐ บาท
๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔) จํานวน ๗๔,๗๒๕,๕๔๕.๓๖ บาท
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
มติที่ประชุม
ครั้งที่ ๒) ตามที่เสนอ

มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๕
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ สําหรับเวลาและสถานที่ในการประชุมจะแจงใหกรรมการทราบตอไป
ปดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางปรียานุช พรหมภาสิต)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ วิทยรัตน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

