-๓-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั ง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓
วันจันทร์ ท่ ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ ไซด์
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์ แก้ ว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๖. นายวีระศักดิ์ ปี่ บัว
๗. รองศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๘. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
๙. นายสุชาติ ตรี รัตน์วฒ
ั นา
๑๐. นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
๑๑. นายสมจิตร ลิ ้มลือชา
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ ฒ
ั นา สุกกระ
๑๓. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวฒ
ั น์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๑๕. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๑๖. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์ นายะ
ประจา
๑๗. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ประจา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๔-

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรี ชา ปั ญญา
ประจา
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๒. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
๓. รองศาสตราจารย์โสรี ช์ โพธิ์แก้ ว
ค. รายนามผู้ปฏิบัตหิ น้ าที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรี ทบั ทิม
๒. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจาฝ่ ายเลขานุการ
ประจาฝ่ ายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ ว จึงกล่าว
เปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑
-

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓
ตามที่ได้ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่
๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสักทอง ชัน้ ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นัน้ ฝ่ ายเลขานุการได้ จดั ทารายงานการประชุมเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
รายงานการประชุม มีจานวน ๑๖ หน้ า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ ายระเบียบ
วาระนี ้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๕-

จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องนาเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั ง้ ที่ ๑๐/ ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และมีมติต่างๆ ไปแล้ วนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนาเสนอผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังนี ้
เรื่ อง
ที่
๑.

๒

มติท่ ปี ระชุม

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ให้ ความเห็นชอบแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อดาเนินการสรร
หาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตังเป็
้ น
คณบดี

คณะกรรมการสรรหาคณบดี
ได้ ดาเนินการตามข้ อบังคับ และได้
รายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อแต่งตังเป็
้ นคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ซึง่ จะได้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในระเบียบ
วาระที่ ๕.๒ ต่อไป
งานเลขานุการ นาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
คาสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่ ๐๑๓ /๒๕๕๓ ลง

คณะกรรมการ
สรหาคณบดี

ให้ ความเห็นชอบแต่งตัง้
คณะกรรมการประจาสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

งาน
เลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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๓

๔

เรื่ อง
ที่
๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ
แจ้ งสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบแล้ ว
อนุมตั ิกรอบของตาแหน่งอันดับ
งานการเจ้ าหน้ าที่และนิติการ งานการ
เงินเดือนของตาแหน่ง และจานวน
ใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับข้ าราชการพล เจ้ าหน้ าที่และ
ข้ าราชการพลเรื อนใน
เรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สาย นิติการ
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ของ สนับสนุน ในการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เลื่อนตาแหน่งให้ ดารงตาแหน่ง
สูงขึ ้น
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๓ –
๒๕๕๖
อนุมตั ิแต่งตัง้ นายภาณุพงศ์
งานการเจ้ าหน้ าที่และนิติการ งานการ
สืบศิริ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ดาเนินการจัดทาคาสัง่ แต่งตัง้
เจ้ าหน้ าที่และ
กองนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์
ต่อไป
นิติการ
นโยบายและแผน ๘) สาหรับนางมะลิ
วัลย์ รอดกาเนิด แต่งตังให้
้ รักษาการ
ในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
(เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป ๗)
จนกว่าจะผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงที่ ก.พ.อ. รับรอง

มติท่ ปี ระชุม
ให้ ความเห็นชอบแนวนโยบาย
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

การดาเนินงาน
สานักประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ แจ้ งทุกหน่วยงาน
และเผยแพร่แนวนโยบาย

ผู้รับผิดชอบ
สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๗-

๖

๗

๘

ดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ต่อสาธารณชน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
ให้ ความเห็นชอบแผนการ
สานักประกันคุณภาพ
สานักประกัน
ปรับปรุงการดาเนินงานตาม
การศึกษาได้ เผยแพร่ แผนการ
คุณภาพ
ข้ อเสนอแนะในการประเมินภายใน
ปรับปรุงการดาเนินงานตาม
การศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒
ข้ อเสนอแนะฯ
ต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
และแจ้ งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการตามวัน เวลา ที่กาหนด
อนุมตั ิจานวนตาแหน่งรอง
สานักประกันคุณภาพ ได้
งานการ
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
นาเสนอมหาวิทยาลัยให้ พจิ ารณา เจ้ าหน้ าที่และ
การศึกษาเพิม่ เติม ๑ ตาแหน่ง โดยให้ แต่งตัง้ อาจารย์ฉตั รชนก จรัส
นิติการ
จ่ายเงินประจาตาแหน่งรอง
วิญญู
เป็ นรองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ ตามที่กาหนดไว้ ใน
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย ว่าด้ วยเงินเดือน และเงิน
(งานพัฒนาระบบบริหารและงาน
ประจาตาแหน่งจากเงินรายได้ ของ
ก.พ.ร.) ตามคาสัง่ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ที่ ๑๒๘๗/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ แล้ ว
ให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ระบบ
จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย สานักส่งเสริม
กลไกการจัดทารายละเอียดของ
ราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง ระบบ วิชาการและ
หลักสูตร
และกลไกการจัดทารายละเอียดของ งานทะเบียน
หลักสูตร เสนอนายกสภาลงนาม
และแจ้ งให้ ทกุ คณะทราบเพื่อเป็ น
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๘-

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินงาน
เรื่ อง
ที่
๙

มติท่ ปี ระชุม
ให้ ความเห็นชอบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓
รอบ ๑๒ เดือน

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน ได้
กองนโยบาย
นาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิ
และแผน
ราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน ไปยัง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการแล้ ว

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ผลการพิจารณาปั ญหาข้ อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่ งตัง้ ผู้รักษาราชการแทน ครบ
หนึ่งร้ อยแปดสิบวัน ตามที่บัญญัตใิ นมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ความเป็ นมา
ด้ วย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ มีหนังสือ ที่ นร.๐๙๐๑/๑๑๑๖ ลงวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๓ แจ้ งผลการพิจารณาปั ญหาข้ อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ รักษาราชการแทนครบหนึง่
ร้ อยแปดสิบวัน ตามที่บญ
ั ญัติในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางได้ ขอหารื อไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่ มีประเด็น
ว่า ผู้รักษาราชการแทนในตาแหน่งอธิการบดีคนหนึง่ สามารถดารงตาแหน่งได้ เพียงเท่าที่กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาไว้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ ดาเนินการแต่งตังผู
้ ้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีต่อไปโดยเร็ว ดังนัน้
เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตังผู
้ ้ รักษาราชการแทนอธิการบดีครบหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันแล้ ว จะแต่งตังให้
้
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิม เป็ นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซ ้าอีกวาระหนึง่ ไม่ได้ เพราะไม่
สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดงั กล่าว ซึง่ เป็ นประเด็นที่มีความผูกพันสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ น
ส่วนราชการจะต้ องถือปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับคาวินจิ ฉัยดังกล่าว โดยมีละเอียดตามเอกสารบันทึก
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๙-

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การแต่งตังผู
้ ้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ผ้ รู ักษา
ราชการแทนอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตังด
้ ารงตาแหน่งมาครบหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันตามที่กฎหมาย
กาหนด แนบท้ ายระเบียบวาระนี ้
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการตาม คารั บรองการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และแจ้ งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ความเป็ นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ จดั ส่งรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Self – Assessment Report) รอบ ๑๒
เดือน ให้ กบั สานักงาน ก.พ.ร. ไปแล้ วนัน้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลคะแนน
ผลการประเมิน การปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
แล้ ว จึงขอส่งผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และแจ้ งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มายังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร โดยมีรายละเอียดแนบท้ ายระเบียบวาระนี ้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ การพิจารณาแบบประเมินตนเองตามหน้ าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ความเป็ นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ ลงนามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปแล้ วนัน้ โดยมีตวั ชี ้วัดที่ ๑๒.๑
ระดับคุณภาพของการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้ าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ซึง่

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๐-

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ กาหนดแนวทางการประเมินผล จานวน ๕ ประเด็น ซึง่
ในประเด็นที่ ๕ กาหนด ดังนี ้
“ประเด็นที่ ๕
สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้ มีระบบการประเมินตนเองตามหน้ าที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และดาเนินการตามระบบนัน้ โดยอาจใช้ ผลจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนาผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น”
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ดาเนินการ กาหนดแนวทางการประเมินตนเองตามหน้ าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหาร ได้ จดั ทาเกณฑ์การประเมินตนเองตามหน้ าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ในการ
ประชุม ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๓
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ ดาเนินการ
จัดทาแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม(เอกสารแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัตใิ ห้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
ความเป็ นมา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๑-

เนื่องจากในภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ มีผ้ สู าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ ผลเป็ นที่ถกู ต้ องแล้ ว
จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทังสิ
้ ้น ๘๑ คน ประกอบด้ วย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จานวน ๑ คน
๑.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน ๒ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ
จานวน ๑๗ คน
๑.๕ สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน ๑๔ คน
๑.๖ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๔๖ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทังสิ
้ ้น ๖ คน ประกอบด้ วย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จานวน ๑ คน
๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน ๑ คน
๒.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จานวน ๑ คน
๒.๔ สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน ๑ คน
๒.๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๒ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทังสิ
้ ้น ๒๒ คน ประกอบด้ วย
๓.๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จานวน ๑๔ คน
๓.๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้ องถิ่น จานวน ๘ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั ิให้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทภาค ปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิให้ ปริญญาบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

๕.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๒-

ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาคณบดี
้
คณะวิทยาการจัดการ ตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัย ที่ ๐๑๐ / ๒๕๕๓ สัง่ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ นัน้ คณะกรรมการฯ ได้ ดาเนินการเพื่อให้ การได้ มาซึง่ บุคคลที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามกระบวนการและวิธีการแห่งข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ น
คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ ว
นายวีระศักดิ์ ปี่ บัว ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร นาเสนอว่า คณะกรรมการได้ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเรี ยง
รายชื่อบุคคลผู้สมควรได้ รับการสรรหาตามลาดับตัวอักษร ดังนี ้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรี ย์ ผลประเสริฐ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
อนึง่ บุคคลที่เป็ นผู้สมควรได้ รับการสรรหาดังกล่าวได้ ตอบรับการทาบทาม และ แสดง
วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ ให้ กบั คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการแล้ ว
ตามประกาศ เรื่ องการกาหนดแนวปฏิบตั ิในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นคณบดี ถูกต้ องตามข้ อบังคับ
ทุกประการ
พร้ อมนี ้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ เสนอเอกสารประวัติ
วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะ และผลงานของผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกต่อไป
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ
มติท่ ปี ระชุม มีมติคดั เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ เพื่อแต่ตงเป็
ั ้ นคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นต้ นไป

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๓-

๕.๓ การพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เกี่ยวกับ
การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยแห่ งใหม่ ของจังหวัดตาก โดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิกสถาบัน
อุดมศึกษา
ความเป็ นมา
ตามที่จงั หวัดตากได้ จดั ทาโครงการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดซึ่งเดิมกาหนด
ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช” โดยรู ปแบบการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยจะเป็ นการ
หลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาที่ มีอยู่ในพื ้นที่ ตาก ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒
สถาบัน ได้ แก่
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด (ภายใต้ การบริ หารและการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร)
จัง หวัด ตากได้ เ สนอโครงการไปยัง ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ซึ่ง ต่ อ มา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการ
จัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยโดยการหลอมรวม ยุบรวม และการยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทาข้ อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นแนวทางในการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยโดยการหลอมรวม ยุบรวม และการ
ยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา/วิทยาเขต/วิทยาเขตสารสนเทศ/ศูนย์การเรี ยนในภาพรวม โดยคณะอนุกรรมการ
ฯ ได้ จดั ประชุมและเข้ าศึกษาพื ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๓
ในการดาเนินการเพื่อหาข้ อสรุ ปการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก มีการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ครั ้ง ที่ ๑ คณะอนุ ก รรมการจัด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและแนวทางการจัด ตัง้
มหาวิทยาลัยโดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา ที่คณะกรรมการอุดมศึกษา
แต่งตัง้ ขึน้ ได้ ประชุมร่ วมกับผู้แทนของจังหวัดตาก ผู้แทนจากอาเภอแม่สอด ผู้อานวยการสานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ห้ องประชุมศาลา
กลางจังหวัดตาก โดยในการประชุมครัง้ นี ้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ มอบหมายให้ กรรมการ
สภาสภามหาวิทยาลัย ๒ท่าน เข้ าร่ วมประชุมเพื่อรั บทราบแนวทางการดาเนินงานและนาเสนอมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๔-

สาระส าคั ญ ของการประชุ ม โดยสรุ ป ครั ้ง ที่ ๑ เป็ นการเสนอแนวทางการจัด ตั ง้
มหาวิ ท ยาลัย ของจัง หวัด ตากโดยการหลอมรวมสถาบัน อุด มศึ ก ษา ๒ แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ตาก และมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด ที่ ป ระชุม มี ก า ร
อภิปรายกันอย่างกว้ างขวาง สรุ ปได้ ว่า ยังไม่มีข้อยุติ ในการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ๒ แห่ง เพื่อ
จัดตังเป็
้ นมหาวิทยาลัยสมเด็จ พระเจ้ าตากสินมหาราช หลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม คณะกรรมการที่
ร่ ว มประชุม ส่ ว นหนึ่ ง ได้ ม าศึ ก ษาพื น้ ที่ ณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด ในวัน ที่ ๒
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ประกอบด้ วย รองเลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา , คณะอนุกรรมการฯ ที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตัง้ ประกอบด้ วย ดร.
ถนอม อินทรกาเนิด รศ.ดร.พินิติ ระตะนานุกุล ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ดร.มนัส สุวรรณ นาย
พงษ์ เดช ศรี วชิรประดิษฐ์ นายมังกร หริ รักษ์ และผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,
ผู้แทนจากจังหวัดตากได้ แก่ นายอุดร ตันติสนุ ทร , ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
ตาก โดยมหาวิ ท ยาลัย ได้ น าเสนอ ประวัติ ผลงานฯลฯ ของมหาวิ ท ยาลัย และตอบค าถามของ
คณะอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ แสดงความชื่นชมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นจากความต้ องการ
ของท้ องถิ่น โดยการมีส่วนร่ วมของท้ องถิ่น ตังแต่
้ การก่อตัง้ การกาหนดนโยบาย การร่ วมดาเนินการ
การสนับสนุน การแก้ ปัญหา ซึง่ ถือว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยเพราะมีความเกี่ยวข้ อง ผูกพันกับ
ท้ องถิ่น สามารถสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ท้ องถิ่น ให้ โอกาสเยาวชนและประชาชนในท้ องถิ่นได้ ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มการขยาย
เครื อข่ายกับองค์กรภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ทังระดั
้ บชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้ องถิ่น
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปเป็ นมหาวิทยาลัย ที่รองรับการเจริ ญเติบโตของพื ้นที่ที่จะพัฒนา
ไปเป็ นเขตเศรษฐกิจชายแดน รวมทัง้ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีความ
พร้ อมทัง้ นโยบายและปรั ชญาในการจัด การศึกษาของตนเอง ที่ ส อดคล้ องและเหมาะสมในการเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ยุ ค ปั จจุ บั น อย่ า งแท้ จริ ง การไปรวมกั บ สถาบัน อื่ น จะลดทอนความสมบู ร ณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นด้ วยที่จะให้ มีการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันได้ ระหว่างสถาบั นฯ
ในพื ้นที่
ครั ง้ ที่ ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อรวบรวมแนวคิดในการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่ง
ใหม่ของจังหวัดตาก ที่ แต่งตัง้ โดยประกาศจังหวัดตาก แต่งตัง้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ คณะ
กรรมการฯ ได้ จดั ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ศาลากลางจังหวัดตาก
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๕-

สาระสาคัญของการประชุมโดยสรุ ปครั ง้ ที่ ๒ ที่ประชุมอภิปรายว่าควรมีการหลอมรวม
ฯ เพื่อจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตากหรื อไม่ โดยมี ๒ แนวคิดที่ยงั ไม่สามารถตกลงกัน ทังนี
้ ้
ผู้แทนจังหวัดตากได้ นาเสนอผลการทาประชาพิจารณ์ เรื่ องการมีส่วนร่ วมในการปฏิรู ปการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้ องถิ่นของจังหวัดตาก ซึง่ ได้ ดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็ นเวลา ๔ ปี
มาแล้ ว โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจานวน ๓๖๙ คนในเขตพื ้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก และนาเสนอผล
การประชุมแสดงความคิด เห็นของบุคลากรมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ตาก โดยไม่ มี
การศึกษาสารวจความต้ องการความคิดเห็นของประชาชนอาเภอแม่สอด และอาเภอชายแดนฝั่ งตะวันตก
ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดตาก และที่สาคัญไม่มีการสื่อสารสอบถาม สารวจ ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียโดยตรงคือ บุคลากร ทุกส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทังนี
้ ้การประชาพิจารณ์ก็ดี การ
ประชุมแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาตากก็ดี หรื อการนา
ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่ข้องกับการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาก็ดี ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ขาด
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรงของอีกกลุ่มหนึง่ ที่มีความสาคัญไม่น้อยกว่ากัน
จากการประชุมครัง้ ที่ ๒ ไม่สามารถสรุ ปผลได้ โดยมีการเสนอให้ กรรมการฯ ไปประชุม
อีกครัง้ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ อาเภอแม่สอด ซึง่ ผลจากการประชุมในครัง้ นี ้ยังไม่ได้
ข้ อสรุปเนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นผู้แทนมหาวิทยาลัยยืนยันความคิดเห็นเดิม
การดาเนินการของมหาวิทยาลัย
๑. มหาวิทยาลัยได้ นาเสนอประเด็นดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มี
อานาจและหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็ นเอกฉันท์
คัดค้ านการนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไปยุบรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา ตาก เพื่อจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก และให้ ความเห็นชอบเหตุผลประกอบการ
คัดค้ านตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (รายละเอียดเหตุผลประกอบตามเอกสารประกอบการประชุม)
๒. มหาวิทยาลัยได้ จดั ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อระดมความคิดเห็น
ดังนี ้
๒.๑ ประชุม คณะกรรมการพัฒ นาศูน ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด โดย ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่ งโรจน์ เป็ นประธาน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๓
ที่ประชุมได้ แสดงความคิดเห็นและมีมติเป็ นไปในทางเดียวกัน คือไม่เห็นด้ วยในการนามหาวิทยาลัย ราช
ภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไปหลอมรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก เพื่อจัดตังเป็
้ น
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๖-

๒.๒ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ซึ่ ง
ประกอบด้ วย ดร.สมจิตร ลิ ้มลือชา เป็ นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก
รวม ๑๐ คน และมีผ้ ูนานักศึกษา ได้ แก่ นายกองค์ การบริ หารนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา ทัง้
ภาคปกติและภาคพิเศษ ทังที
้ ่กาแพงเพชรและแม่สอด รวม ๘ คน เป็ นกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้ จดั
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่
สอด ที่ ประชุมมี มติไม่เห็นด้ วยในการนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไปหลอมรวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ตาก เพื่อจัดตั ง้ เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก
เช่นเดียวกัน และเพื่อให้ การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยแห่งใหม่เป็ นที่ยอมรั บและเกิดประโยชน์ อย่างแท้ จริ ง
ภายใต้ การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้ วน ที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้ อาเภอแม่สอดแต่งตังคณะท
้
างานเพื่อ
ดาเนินการดังกล่าว โดยอาเภอแม่สอดได้ แต่งตังคณะท
้
างานฯ แล้ วตามคาสัง่ อาเภอแม่สอด ที่ ๖๘๙ /
๒๕๕๓
๒.๓ คณะทางานการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ ของจังหวัดตาก โดยการหลอม
รวม ยุบรวม ยกเลิกสถาบันการศึกษา ตามคาสัง่ อาเภอแม่สอด ที่ ๖๘๙ / ๒๕๕๓ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมอาเภอแม่สอด โดยมีนายอาเภอแม่สอดเป็ น
ประธานการประชุม และประชุมอีกครัง้ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ อง
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด โดยมี ดร.สมจิตร ลิ ้มลือชา เป็ นประธานการประชุม
จากการประชุมทัง้ ๒ ครัง้ ที่ประชุมแสดงจุดยืนของท้ องถิ่นไม่ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่
สอด หลอมรวมกับมหาวิทยาลัยอื่น โดยยินดีเป็ นอย่างยิ่งหากจังหวัดตากจะให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา ตาก หลอมรวมกับสถาบันอื่นๆ และขอให้ แจ้ งมตินีใ้ ห้ คณะกรรมการที่ จังหวัดตาก
แต่งตังและผู
้
้ ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ รวมทังให้
้ นาเสนอในที่ประชุมหัวหน้ าส่วนราชการอาเภอแม่สอดทราบด้ วย
หากมีการยืนยันจะดาเนินการเพื่อให้ มีการหลอมรวมอีกให้ ทาประชาพิจารณ์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร และประชาชนฝั่ งตะวันตกของจังหวัดตาก เพื่อมาประกอบการพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
๓. มหาวิ ทยาลัย โดยสภามหาวิ ท ยาลัย ได้ ท าหนัง สื อ ถึ ง ผู้ว่ า ราชการจังหวัด ตาก และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ ศธ ๐๕๓๖ / ว
๔๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อส่งข้ อสรุ ปความคิดเห็น คัดค้ านการนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด ไปยุบ รวมกับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ตาก เพื่ อ จัด ตัง้
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยไม่ขดั ข้ องและยินดี หากจะจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัย
แห่งใหม่ของจังหวัดตาก โดยไม่นามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไปรวมด้ วย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๗-

อนึง่ เนื่องจากขณะนี ้ ผู้ริเริ่มโครงการยังคงยืนยันที่จะดาเนินการต่อเนื่อง โดยการประสาน
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพยายามผลักดันให้ การดาเนินการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยแนวทางการดาเนินการจะทาการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิ กสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้ วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่
สอด (ภายใต้ การบริหารและการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร) ใน
การนี ้ เพื่อแสดงจุดยืนของสภามหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในท้ องถิ่ น มหาวิทยาลัยจึงนาเสนอ
ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น งานในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ประเด็นพิจารณา พิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร เกี่ยวกับจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตากโดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิก
สถาบันอุดมศึกษา
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรเกี่ยวกับจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก โดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิก
สถาบันอุดมศึกษา และได้ อภิปรายอย่างกว้ างขวางโดยสรุปดังนี ้

๑. เนื่องจากขณะนี ้ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ อย่างเป็ นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องของจังหวัดตาก การดาเนินการใดๆที่ต่างฝ่ ายต่างทา หรื อการพยายามแสดงเหตุผล เพื่อ
สนับสนุนแนวคิดของตนเอง อาจสร้ างความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในกลุ่มประชาชนที่นาไปสู่ ความขัดแย้ ง
ได้ ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายจึงควรระมัดระวัง และคานึงถึงความเสียหายที่จะตามมา การดาเนินการเพื่อให้ ได้
หลักฐานสนับสนุน ความคิดของตน เช่นการทาประชาพิจารณ์การให้ ข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อเป็ นการจูง
ใจและสร้ างความเห็นพ้ องทังๆที
้ ่ยงั ตอบไม่ได้ แน่นอนว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ และมีผลดีหรื อผลเสียอย่างไรนัน้
มีโอกาสที่จะสร้ างความแตกแยกในหมู่ประชาชน เพราะเลือกถือหางข้ างใดข้ างหนึ่ง ผู้ดาเนินการฝ่ ายใดก็

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๘-

ตามควรยุติการกระทาเพื่อป้องกันความเสียหายที่ถือว่าร้ ายแรง คือความแตกแยก ความไม่สามัคคีในหมู่
ประชาชนที่เมื่อเกิดขึ ้นแล้ ว จะทาให้ กลับสู่สภาพเดิมได้ ยาก
๒. สภามหาวิทยาลัยขอชื่นชมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้ องถิ่น ที่ได้ ร่วมดาเนินโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น โดยการจัดตัง้
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด นับ ว่ าเป็ นการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ได้ อ ย่ า งสมบูร ณ์ ใ นการเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น ได้ ครอบคลุมพื ้นที่บริ การ ภายใต้ การดาเนินงานร่ วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับท้ องถิ่น ด้ วยความรู้ สึกเป็ นหุ้นส่วนผูกพัน จนทาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่
สอด มีความเป็ นตัวตน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถยืนหยัดเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นที่พงึ่ ของ
คนในท้ องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี
๓. ความเป็ นมาและการดารงอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เป็ นการ
ดาเนินการซึง่ เกิดจากความต้ องการ ความร่วมมือปรองดอง และเสียสละบนฐานของการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และประชาชนในท้ องถิ่นอาเภอแม่สอด
ในลักษณะเป็ นหุ้นส่วนทางความคิดรวมถึงการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพได้
มาตรฐานมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นแหล่งทรั พยากรของท้ องถิ่นเพื่อการเรี ยนรู้ ของท้ องถิ่ นอย่าง
แท้ จริ ง ถึงแม้ ว่าการดาเนินการในระยะแรก บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้ องเหน็ดเหนื่อย เสี ยสละ
อดทน ในการเดินทางไปปฏิบตั ิหน้ าที่นอกที่ตงั ้ จากความไม่พร้ อมของปั จจัยต่างๆ แต่เมื่อ พบว่าสิ่งที่ทุก
คนทุ่มเท เสียสละ เป็ นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนในพื ้นที่กอปรกับการได้ รับความเอื ้ออาทร ความ
รั ก และหวงแหน ความรู้ สึก เป็ นเจ้ า ของมหาวิ ทยาลัย และความร่ ว มมื ออย่า งดี ยิ่ งจากประชาชนและ
หน่วยงานในพื ้นที่ ทาให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ และเกิดความมัน่ ใจที่
จะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปเพื่ อ พัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อดให้ เ ติ บ โตขึ น้ เพื่ อ พัฒ นา
ศักยภาพของพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
จากความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจจากทังบุ
้ คลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และประชาชนในอาเภอแม่สอด นับได้ ว่าเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีในการบริ หารอุดมศึกษา เป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้ กับ สถาบัน อุด มศึก ษาอื่ น

การด าเนิ น การในลัก ษณะนี เ้ ป็ นความสวยงามที่ ห าได้ ไ ม่ ง่ า ย การที่

มหาวิ ท ยาลัย ไปด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาและปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อื่ น ภายใต้ พัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย ที่
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๑๙-

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอดนัน้ สภามหาวิทยาลัยหวังว่า น่าจะเป็ นความชื่นชมยินดีของ
ประชาชนในจังหวัดตาก และให้ ความไว้ วางใจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อ
สร้ างโอกาสและเพิม่ ศักยภาพของจังหวัดตากต่อไป
๔. มหาวิทยาลัยควรธารงรักษาอุดมการณ์ และปรัชญาการเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ด
โอกาสในการเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้ กับเยาวชนได้ อย่างเท่าเทียมกั น ผู้ที่อยากเรี ยนต้ องได้
เรี ยน ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ไปที่ใช้ ระบบการสอบคัดเลือก ซึง่ เป็ น
ระบบการรับนักศึกษาที่เน้ นความรู้ ความสามารถ ทาให้ เยาวชนบางส่วนไม่สามารถเข้ าสู่มหาวิทยาลัยได้
ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนอกจากจะเป็ นการเปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทียมแล้ ว ยังเป็ น
การช่วยลดความรู้สกึ แตกต่างให้ กบั เยาวชนที่ไม่สามารถเข้ าสู่สถาบันอุดมศึกษาในระบบที่ต้องใช้ การสอบ
คัดเลือกแบบแพ้ คดั ออกได้
๕. สภามหาวิทยาลัยเห็นว่า นโยบาย ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มิได้ มีขึ ้นเพื่อ
สนับสนุนให้ จดั ตังมหาวิ
้
ทยาลัยเพิม่ ขึ ้นหรื อสนับสนุนให้ จดั ตังมหาวิ
้
ทยาลัยใหม่ ไม่ว่าจะด้ วยการจัดตังขึ
้ ้น
ใหม่ หรื อการหลอมรวม ยุบรวม เลิกมหาวิทยาลัยเดิม ก็ตาม แม้ ว่าบางจังหวัดจะไม่มีมหาวิทยาลัยหลัก
แต่การมีมหาวิทยาลัยเครื อข่าย หรื อการมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่ตงอยู
ั ้ ่ ก็ถือว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่
จะช่วยรับผิดชอบพื ้นที่ในจังหวัดนันๆได้
้
โดยไม่ต้องจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยหลักของจังหวัดนันขึ
้ ้นอีก
นโยบาย ๑ จัง หวัด ๑ มหาวิ ท ยาลัย ก าหนดขึ น้ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย ในพื น้ ที่ จัง หวัด ที่
มหาวิทยาลัยตังอยู
้ ่ ไม่ว่าจะเป็ นมหาวิทยาลัยหลัก หรื อเป็ นเพียงวิทยาเขต ได้ รับผิดชอบในการให้ บริ การ
ทางวิชาการ การวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาพื ้นที่ การผลิตกาลังคนตอบสนองความต้ องการของพื ้นที่
การจัดการศึกษาฯลฯ ให้ กับพื ้นที่จังหวัดนันๆ
้ กล่าวคือ การดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ ใช้ พื ้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบเป็ น หน่วยงานร่ วมพัฒนาประเทศ ร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยแบ่งพื ้นที่ในการพัฒนา
กันอย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยลดความซ ้าซ้ อน ในการทางานในพื ้นที่และทุกพื ้นที่ของประเทศได้ รับการดูแล
โดยทัว่ ถึง และให้ มหาวิทยาลัยตระหนักว่ามหาวิทยาลัยมิได้ มีเพียงการทาหน้ าที่ของตน โดยอิสระแปลก
แยกไปจากสังคมท้ องถิ่น แต่จะต้ องร่วมรับผิดชอบผูกพันกับท้ องถิ่นหรื อจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตังอยู
้ ่ด้วย
๖. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พร้ อมสนับสนุนการดาเนินงานของจังหวัดตาก
ทางด้ านวิชาการและด้ านอื่ นๆ ตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัยทัง้ ด้ านการผลิตบัณฑิ ตและการบริ การ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๒๐-

วิชาการ เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาและเสริ มสร้ างศักยภาพในพื ้นที่ทุกวิถีทางในลักษณะการบูรณาการและ
ตังอยู
้ ่บนรากฐานของความร่วมมือและสามัคคีปรองดองระหว่างรัฐกับประชาชน
ด้ วยหลักการและเหตุผลที่แสดงข้ างต้ น สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติยืนยันคัดค้ านการนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไปยุบรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
เพื่อจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก ทังนี
้ ้สภามหาวิทยาลัยไม่ขดั ข้ องและยินดี หากจะจัดตัง้
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก โดยไม่นามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ไปรวมด้ วย
๕.๔ การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔ (เพิ่มเติมครั ง้ ที่ ๑)
ความเป็ นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ อนุมตั ิงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ จานวน
๘๒,๘๔๑,๑๓๔ บาท จาแนกเป็ นเงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง จานวน ๑๑,๔๓๔,๓๗๔ บาท และ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๗๑,๔๐๖,๗๖๐ บาท (คิดเป็ น
ร้ อยละ ๗๙.๓๖ ของประมาณรายรับ)
บัดนี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะจัดทางบประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติม โครงการงานพื ้นถนน ค.ส.ล., ทางเท้ า, ระบบระบายน ้า, งานจัดสวน, พร้ อมระบบน ้าหน้ า
หอประชุมอเนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนการให้ บริการแก่บคุ คลภายนอกและภายใน และบริหารงานจัดการ
เรี ยนการสอนมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔ (เพิม่ เติมครัง้ ที่ ๑) ต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. นโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ ายเงินนอกงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั ง้ ที่ ๑) จานวน ๑,๔๖๔,๔๓๔ บาท ดังนี ้
ลาดับ

โครงการ

๑

โครงการงานพื ้นถนน ค.ส.ล. ทางเท้ า,
ระบบระบายน ้า, งานจัดสวน, ระบบน ้า
, หน้ าหอประชุมอเนกประสงค์

จานวนเงิน
(บาท)
๑,๔๖๔,๔๓๔

เหตุผลความจาเป็ น
เพื่อปรับปรุงเพิม่ เติมอาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๒๑-

รวมเป็ นเงิน

๑,๔๖๔,๔๓๔

๒. ฐานะการคลัง
เงินคงคลัง (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓) จานวน ๘๔,๓๔๓,๒๑๔.๑๕ บาท
๒.๑) เงิน บ.กศ.
จานวน ๓๑,๖๐๔,๔๑๔.๒๐ บาท
๒.๒) เงิน กศ.บป.
จานวน ๓๘,๔๓๕,๕๐๓.๕๗ บาท
๒.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา
จานวน ๑๔,๓๐๓,๒๙๖.๓๘ บาท
๓. การประมาณการรายรั บ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ คาดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีรายรับจากเงินรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น จานวน ๘๙,๙๘๐,๒๐๐
บาท จาแนกได้ ดงั นี ้
๓.๑ เงิน บ.กศ.
จานวน ๕๕,๑๑๕,๓๐๐ บาท
๓.๒ เงิน กศ.บป.
จานวน ๒๔,๗๙๑,๖๐๐ บาท
๓.๓ เงิน บัณฑิตศึกษา
จานวน ๑๐,๐๗๓,๓๐๐ บาท
๔. การประมาณการรายจ่ าย
๔.๑ ขออนุมตั ิครัง้ ที่ ๑ ( สภาฯ อนุมตั ิ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ )
จานวน ๘๒,๘๔๑,๑๓๔
บาท
๔.๑.๑ เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง จานวน ๑๑,๔๓๔,๓๗๔ บาท
๔.๑.๒ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จานวน ๗๑,๔๐๖,๗๖๐ บาท
(คิดเป็ นร้ อยละ ๗๙.๓๖ ของงบประมาณรายรับ)
๔.๒ ขออนุมตั ิเพิม่ เติม ครัง้ ที่ ๑ ( ขอสภาฯ อนุมตั ิ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )
จานวน ๑,๔๖๔,๔๓๔ บาท
๔.๒.๑ เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง จานวน ๑,๔๖๔,๔๓๔ บาท
๔.๓ รวมงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
จานวน ๘๔,๓๐๕,๕๖๘ บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๒๒-

๔.๓.๑ เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง (ข้ อ ๔.๑.๑+ ข้ อ ๔.๒.๑ )
จานวน ๑๒,๘๙๘,๘๐๘
๔.๓.๒ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ระหว่างปี (ข้ อ ๔.๑.๒)
จานวน ๗๑,๔๐๖,๗๖๐
๔.๔ งบประมาณขอกันเหลื่อมปี
จานวน ๒๗,๐๖๑,๔๙๕ บาท
๔.๔.๑ เงิน บ.กศ.
จานวน
๑๖๖,๘๒๖ บาท
๔.๔.๒ เงิน กศ.บป.
จานวน ๑๔,๕๖๔,๖๔๘
๔.๔.๓ เงิน บัณฑิตศึกษา
จานวน ๑๒,๓๓๐,๐๒๑

บาท
บาท

บาท
บาท

๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง (ข้ อ ๒ – ข้ อ ๔.๓.๑ – ข้ อ ๔.๔ )
จานวน ๔๔,๓๘๒,๙๑๑.๑๕ บาท
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมตั ิเงินนอกงบประมาณประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
(เพิม่ เติมครัง้ ที่ ๑)
มติท่ ปี ระชุม มีมติอนุมตั ิเงินนอกงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิม่ เติมครัง้ ที่ ๑)
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่ องจากคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นัน้ ที่ประชุมได้ มีมติกาหนดจัดงาน ราตรี แสด – ขาว ชาวแม่สอด” ขึ ้น ใน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เพื่อเป็ นการระดม
ทุนการศึกษาให้ กบั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้ าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวด้ วย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่ องจากสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
สภาคณาจารย์และข้ าราชการ ได้ จดั ทาโครงการประชุมสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
สัญจร ขึ ้น โดยกาหนดให้ มีการประชุมครัง้ แรก ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ อง
ประชุมพิกลุ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นการประชุมร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๒๓-

สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สภาคณาจารย์ฯ เห็นว่าเป็ นโอกาสเหมาะสมที่
มหาวิทยาลัยจะชี ้แจงเกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเกี่ยวกับการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยแห่งใหม่ของ
จังหวัดตาก โดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ คณาจารย์ทกุ ท่านทราบ ในการประชุมครัง้ นี ้
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ให้ แนวคิดในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ ว จึงให้ ยกระเบียบวาระนี ้ไปในการประชุมครัง้ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่ องอื่น ๆ
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ ๑๒/ ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสักทอง อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปิ ดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรี ทบั ทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

-๒๔-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

