รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๗. รองศาสตราจารย์สุกัญญา โฆวิไลกูล
๘. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
๙. นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
๑๒. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๑๓. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒนา สุกกระ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
๒. รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิ์แก้ว
๓. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๔. นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
๕. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๖. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
๗. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรตั น์ เจิงกลิ่นจันทร์
ค. รายนามผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นายภูชิชย์ อยู่อภิบาลรักษ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประจําฝ่ายเลขานุการ
ประจําฝ่ายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน เลขานุการฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมนําระเบียบวาระที่ ๔.๖
เรื่อง ผลการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา นําเสนอต่อที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมอนุญาต
๔.๖ ผลการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา
ความเป็นมา
ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา ชุดเก่าได้ปฏิบัติหน้าที่และหมดวาระลง
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๐๒ / ๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ บัดนี้คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกฯ ได้ดําเนินการ และรายงานให้มหาวิทยาลัยประกาศผล ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแล้ว ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
๒. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา
๔. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และจะได้เชิญกรรมการทั้ง ๔ ท่าน เข้าร่วมประชุมต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี นั้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจํานวน ๑๑ หน้า ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔ เมือ่ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
มีมติต่างๆ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ ําเร็จการศึกษา
แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๒๐ คนประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๙ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํานวน ๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๘ คน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ความเป็นมา
ด้วยฝ่ายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงินของสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ แจ้งกําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําปี ๒๕๕๔
ความเป็นมา
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร มีกําหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ความเป็นมา
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕)/ว ๗๘ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาท้ายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อํานาจในการเพิกถอนปริญญาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ความเป็นมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖ (๑)/ว ๑๑๙
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส่งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อํานาจในการเพิกถอนปริญญาของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจในการเพิกถอน
ปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
(๒) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
(๓) การพิจารณาให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
(๔) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ความเป็นมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถกู ต้องแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ คน ประกอบด้วย
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๑๗ คน
๑.๒ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จํานวน ๒๘ คน
๑.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จํานวน ๑๙ คน
๑.๔ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๗๒ คน
๑.๕ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๑๐ คน
๑.๖ สาขาวิชานิติศาสตร์
จํานวน ๒ คน
๑.๗ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน ๒ คน
๑.๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จํานวน ๑๕ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๗๔ คน ประกอบด้วย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
จํานวน ๙ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๓
๘
๒๙
๑๕

คน
คน
คน
คน

๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จํานวน ๓ คน
๓.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน ๓๙ คน
๔. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน ประกอบด้วย
๔.๑ สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาบริหารการศึกษา
จํานวน ๔ คน
- สาขาหลักสูตรและการสอน
จํานวน ๓ คน
๔.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๙ คน
- สาขาการปกครองท้องถิ่น
จํานวน ๙ คน
๔.๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จํานวน ๖ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

๕.๒ การทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กําหนดจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เห็นสมควรทูลถวาย
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
แด่พระองค์ และเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
พิจารณาการทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่
ประเด็นพิจารณา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๕.๓
สารสนเทศ

การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและสํานักเทคโนโลยี

ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๐/ ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นั้น บัดนี้
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามทีเ่ สนอ
๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๒/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น เพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นําเสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกบุคคลหนึ่ง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม
ความในข้อ ๕ (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่กําหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการภายในรวมกัน กล่าวคือ จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ
๕.๕

การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ

ความเป็นมา
ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๓ / ๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ไปแล้วนั้น อนึง่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับคณะ ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิน้ แล้ว คณะฯ จึงได้ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะแทน
ตําแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอนแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว จึงได้เสนอชือ่ บุคคลทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําคณะ
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ตามที่เสนอ
๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
ความเป็นมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๑๔ / ๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ นัน้ บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบวาระแล้ว
คณะครุศาสตร์ จึงได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะตามกระบวนการแห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ อนุมัตติ ามที่เสนอ
๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเป็นมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๓ เป็นต้นไป ตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศ ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ

ให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

๕.๘ การพิจารณาปิดหลักสูตร
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับการเห็นชอบการเปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
และได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แล้วนั้น ปรากฎว่าจากการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยทีผ่ ่านมา พบว่ามีหลักสูตรบางหลักสูตรเป็นหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ซึ่งไม่ได้ดําเนินการรับ
นักศึกษาแล้ว บางหลักสูตรไม่มีผู้สมัครเรียนติดต่อกัน ๓ ปี ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้นําเสนอสภาวิชาการให้ความ
เห็นชอบการปิดหลักสูตร ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาปิด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ

๕.๙ การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิน่ ซึ่งนอกจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นแล้ว การแสวงหาและยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น รวมทั้งเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่พึงกระทําของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการ
เสริมแรงและให้กําลังใจผู้ทสี่ มควรได้รับการยกย่อง และยังเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับบุคคลอื่นๆ ในสังคม
ข้อกฎหมาย
สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยชั้น สาขาและ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ว
แนวปฏิบัติ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลทีส่ มควรได้รับการ
พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๓ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๒๐ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทําประวัติ
บุคคลผูส้ มควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติ และผลงานของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ และจัดทําเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทําการประชุมพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้บุคคลในท้องถิ่นซึ่งเห็นว่าทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในวิชาชีพ ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มีโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูใน
ศักดิ์ศรีวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๔
จํานวน ๕ ราย คือ
๑) พระราชวีรากร (วิเชียร ฐานวโร) นําเสนอเพื่อพิจารณาให้ปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา
๒) ศาสตราจารย์จุงเทียน โจว นําเสนอเพื่อพิจารณาให้ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน
๓) นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ นําเสนอเพื่อพิจารณาให้ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
๔) นายชัย ลินมา นําเสนอเพื่อพิจารณาให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบันฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการพัฒนาชุมชน
๕) นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นําเสนอเพื่อพิจารณาให้ปริญญารัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการปกครองท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว จึงให้ยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอืน่ ๆ
๑. ตามที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้
กําหนดตัวบ่งชี้ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน โดยเกณฑ์การให้คะแนน ให้ใช้ค่าคะแนน
การประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
มติ ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่
๐๐๑/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน โดยเป็นผู้กําหนดวิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การให้คะแนนและนําผลการประเมินนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จังหวัดพิษณุโลก
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นายภูชิชย์ อยู่อภิบาลรักษ์)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั ง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

