รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๖. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๗. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๘. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา สุกกระ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๕. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๓. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๔. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๕. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๖. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๗. นายอํานาจ นันทหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕๖ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ ม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรีย นรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๙ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระ
นี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ให แ ก ไ ขรายงานการประชุ ม ในหน า ที่ ๙ ระเบี ย บวาระที่ ๕.๔
ขอความในความเปนมา บรรทัดที่ ๔ แกไขจาก “รายงานการประเมินตนเอง (Sar Card)” เปน “SAR Card”
หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้

เรื่องที่
๑.

๒

๓

๔

มติที่ประชุม
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน ประเภทภาคปกติ
จํานวน ๒๒ คน ประเภทภาค กศ.บป.
จํานวน ๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๔ คน
อนุมัติใหจายเงินงบประมาณแผนดิน
และเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เปนเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัด
หารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือน
สําหรับผูดํารงตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีที่
เกษียณอายุราชการ
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม)
ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู จํานวน
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน สํานักสงเสริม
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป วิชาการและ
งานทะเบียน

แจงใหงานการเงินดําเนินการ
ตอไป

งานการเงิน

แจงใหกองนโยบายและแผน
ดําเนินการตอไป

กองนโยบาย
และแผน

แจงใหกองนโยบายและแผน
ดําเนินการตอไป

กองนโยบาย
และแผน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

๕

ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ ดังนี้
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
ประธาน

เรื่องที่

มติที่ประชุม
๒. นายวีระศักดิ์ ปบัว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทน
คณาจารย เปนกรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทน
ผูบริหาร เปนกรรมการและเลขานุการ

งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่ง
งาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เลขานุการ
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ตามคําสั่งที่ ๐๐๗/ ๒๕๕๖
ใหนายกสภาลงนามในคําสั่ง และแจง
ใหคณะกรรมการทุกทานทราบแลว

การดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาการ เรื่อง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหงและ ระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
ความเปนมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ไดแ จง ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง
ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหงและระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดคนละไม
เกิน ๒ แหง และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น
บัดนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับ
ดังกลาว และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหง และระยะเวลา
ในการดํา รงตํ า แหน ง ของนายกสภามหาวิ ทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย (ฉบั บ ที่ ๒) โดยกํ าหนด
หลักเกณฑในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ แนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความรวมมือกําหนดมาตรการการลดระยะเวลาในการพิจารราแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๑๒๗
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความรวมมือกําหนดมาตรการลดระยะเวลาในการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ ตอบขอหารือเกี่ยวกับการใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยครั้งใหม
ความเปนมา
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอหารือมหาวิทาลัยราชภัฏอุดรธานี กรณี
การใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยครั้งใหม ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕
และขอใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติตอไป โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๖ รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง
วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร รายงานการดํ า เนิ น งานของการเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น งานเลขานุการฯ
จึงขอนํ า เสนอข อมู ลการดํ า รงตํ าแหน งทางวิช าการและขอมูลอาจารยป ระจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ขอมูลสถานภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตําแหนง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย
ผูช วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย (ระดับ ๑๑)
รวม
รอยละ

ขาราชการ
(คน)
๓๐
๕๙
๑๑
๑๐๐
๒๘.๘๒

พนักงานมหาวิทยาลัย
(คน)
ผูมีสิทธิ
ผูไมมีสิทธิ
ขอกําหนดตําแหนง ขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
ทางวิชาการ
๕๕
๘๐
๕๕
๘๐
๑๕.๘๕
๒๓.๐๕

อาจารยประจําตามสัญญาจาง
(คน)
อายุงานครบตาม
อายุงานไมครบตาม
กําหนดการขอกําหนด
กําหนดการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
๑๒
๙๖
๓
๑
๑๖
๙๖
๔.๖๑
๒๗.๖๗

รวมทั้งสิ้น
(คน)
๒๗๓
๖๒
๑๒
๓๔๗
๑๐๐

รอยละ

๗๘.๖๗
๑๗.๘๗
๓.๔๖
๑๐๐

ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีจํานวน ๗๔ คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ๓๔๗ คน แยกเปน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๖๒ คน และรองศาสตราจารย จํานวน ๑๒ คน เมื่อคิดสัดสวนการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คิดเปนรอยละ ๒๑.๓๓ (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คิดเปน รอยละ ๑๗.๘๗ และตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปน รอยละ ๓.๔๖)
และในขณะนี้มีคณาจารย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ไดเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑๐ มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ระดับ
รองศาสตราจารย

ผูเสนอขอ
ผศ.ดร.ปาจรีย
ผลประเสริฐ

สาขา
บริหารธุรกิจและ
การจัดการ

วันที่เสนอขอ
๙ ส.ค. ๕๕

วันที่นําเสนอ
๒๑ ส.ค. ๕๕

รองศาสตราจารย

ผศ.ดร.พงศชัย
กลิ่นหอม

เกษตรศาสตร

๑๒ มิ.ย. ๕๕

๑๙ ก.ค. ๕๕

ผูช วยศาสตราจารย

นายประดิษฐ
นารีรักษ

ภาษาอังกฤษ

30 พ.ค. ๕๓

๓๐ ก.ค. ๕๓

ระยะเวลา
การดําเนินงาน
หมายเหตุ
๖ เดือน ผลการประเมินผลงานทางวิชาการผานเปน
๔ วัน
เอกฉัน ท งานเลขานุ การฯ จึง นัด ประชุ ม
คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิเ พื่ อ ทํา หน า ที่
พิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๘ เดือน ขณะนี้ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุฒิ ฯ คนที่ ๑
และค นที่ ๓ ได ส งผลก ารตร วจแล ะ
ประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา ผลคือ
ประเมิ น ผ าน โดยมี ขอ สั ง เกตในการพิ ม พ
เ ผ ย แ พ ร ค รั้ ง ต อ ไ ป ส ว น ก ร ร ม ก า ร
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ คนที่ ๒ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ
ตรวจผลงานทางวิ ช าการที่ เ สนอแนะให
แกไข
๒ ป
ขณะนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯคนที่ ๑ ได มติที่ประชุม ใหแตงตั้ง รศ. ดร.
๘ เดือน ประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา ผลคือ ครรชิต ทะกอง มหาวิทยาลัย
๑๒ วัน
ประเมิ น ผ า น โดยมี ข อ สั ง เกตในการ นเรศวร เพื่อกลั่นกรอง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เ ผ ย แ พ ร ค รั้ ง ต อ ไ ป ส ว น ก ร ร ม ก า ร
ผูทรงคุณวุฒิฯคนที่ ๒ และคนที่ ๓ กําลัง
ดํ า เนิ น การตรวจผลงานทางวิ ช าการที่
เสนอแนะใหแกไข

ระดับ
รองศาสตราจารย

ผูเสนอขอ
ผศ.ดร.ไพโรจน
เนียมนาค

ผูชวยศาสตราจารย นางเยาวลักษณ
ใจวิสุทธิ์หรรษา

สาขา
อุตสาหกรรมศึกษา

นาฏศิลป

ผลงานวิจัย วามีคุณภาพเปนไป
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
หรือไม และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒฯิ คนที่ ๑ และคนที่
๓ ติดภารกิจ จึงสงผลการ
ประเมินลาชา

วันที่เสนอขอ
๑๕ ส.ค. ๕๕

วันที่นําเสนอ
๒๑ ส.ค. ๕๕

ระยะเวลา
๕ เดือน
๒๙ วัน

การดําเนินงาน
ขณะนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๒ และคนที่
๓ ไดสงผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
กลับมา ผลคือ ประเมินผาน โดยมีขอสังเกตในการ
พิมพเผยแพรครั้งตอไป สวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ
คนที่ ๑ กําลังดําเนินการอานผลงานทางวิชาการฯ
(งานเลขานุการฯสงผลงานทางวิชาการฯ ไปในวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕)

๑๑ ต.ค. ๕๕

๒๗ พ.ย. ๕๕

๔ เดือน
๑ วัน

แต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน า ที่
ประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
และสงผลงานทาง
วิชาการเพื่อพิจารณาการตรวจและประเมินผลงาน
ของผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหกับ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

หมายเหตุ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว
มกราคม ๒๕๕๖
รองศาสตราจารย

ผศ.รุงพร
งามผองใส

การเงินและการ
ธนาคาร

๒๑ ก.ย. ๕๕

๑๘ ต.ค. ๕๕ ๔ เดือน
๒๓ วัน

ระดับ
ผูชวยศาสตราจารย

ผูเสนอขอ
นายวชิระ สิงหคง

สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร

วันที่เสนอขอ
๒๑ พ.ย. ๕๕

วันที่นําเสนอ
๒๓ ม.ค. ๕๖

ระยะเวลา
๒ เดือน
๒๓ วัน

ผูช วยศาสตราจารย

นายวิษณุ บัวเทศ

อุตสาหกรรมศึกษา

๖ ธ.ค. ๕๕

๒๓ ม.ค. ๕๖

๒ เดือน
๗ วัน

ในวันที่ ๑๑

ในขณะนี้ไดกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน ๑ ทาน
และงานเลขานุ ก ารฯ ได ทํ า หนั ง สื อ ทาบทาม
คณะกรรมการผู ทรงคุ ณ วุฒิ ฯ ที่พิ จารณาเพิ่ มเติ ม
ครั้งที่ ๑ จํานวน ๔ ทานไปแลว ผลคือ ขัดของ จึง
นําเสนอเพื่อพิจารณาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ
เพิ่ม เติ ม ครั้ งที่ ๒ และงานเลขานุก ารฯ ไดทํ า
หนั ง สื อ ทาบทามคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ ที่
พิจารณาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ แลว

การดําเนินงาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการได
พิจารณากําหนดผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ และงานเลขานุการฯได
ทําหนังสือทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนที่
๑-๓ ไปแลว
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการได
พิจารณากําหนดผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ และงานเลขานุการฯได

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

หมายเหตุ

รองศาสตราจารย

ผศ.ศุภพงศ ยืนยง

วิจิตรศิลป

๓ ม.ค. ๕๖

๒๓ ม.ค. ๕๖

๑ เดือน
๑๐ วัน

ผูชวยศาสตราจารย

นางสาวนิศากร
ประคองชาติ

ภาษาอังกฤษ

๒๐ พ.ย. ๕๕

-

๒ เดือน
๒๔ วัน

ทําหนังสือทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนที่
๑-๓ ไปแลว
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการได
พิจารณากําหนดผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ และงานเลขานุการฯได
ทําหนังสือทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนที่
๑-๓ ไปแลว
งานเลขานุการฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนแลว และคณะอนุกรรมการฯ แจงใหผูเสนอ
ขอแกไขเอกสารประกอบการสอน ซึ่งผูเสนอขอกําลัง
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

- ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติใ หป ริญ ญาบัต รผูสํ าเร็จ การศึ กษาดั งกลา ว รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๖ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒ คน
๑.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๒ คน
๑.๔ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๓ คน ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑ คน
๒.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๒ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
จํานวน ๓ คน
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น
จํานวน ๒ คน
๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
จํานวน ๕ คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕๖ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ

๕.๒ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง คณบดีคณะครุศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ ๐๐๙ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เปนตนไป มีผลใหการดํารงตําแหนงของคณบดีคณะครุศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ นี้นั้น
ทั้งนี้ความตาม ขอ ๕(๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง
คนหนึ่ง เปนประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) ซึ่งคัดเลือกกันเอง ประเภทละ
หนึ่ งคน กั บ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ตามมาตรา ๑๖(๕) ซึ่ ง คัด เลือ กกัน เอง จํา นวนสองคน เป น กรรมการ
ทําหนา ที่ ดํา เนิน การสรรหาบุ คคลที่ เ หมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผูบริหารทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
ประเด็นพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบดวย
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกสองคน เปนกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากผลการเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละ
กลุม ดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ

๑. นายวีระศักดิ์ ปบัว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา โฆวิไลกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. นายอนุสสรณ แสงพุฒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร. สมชัย วงษนายะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย

๕. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร
เปน กรรมการและเลขานุการ

๕.๓ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๐๐๘ / ๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป
มีผลใหการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการทั้ง ๕ หนวยงาน จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ นี้นั้น
ทั้งนี้ความตาม ขอ ๖ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนประธาน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) ซึ่งคัดเลือกกันเอง ประเภทละหนึ่งคน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๖(๕) ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทําหนาที่ดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
ดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประกอบดวย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกสองคน เปนกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จากผลการเลือกกันเองของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแตละกลุม ดังนี้
๑. นายวีระศักดิ์ ปบัว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา โฆวิไลกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
๓. นายอนุสสรณ แสงพุฒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร. ระมัด โชชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย
เปนกรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา สุกกระ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร
เปนกรรมการและเลขานุการ

๕.๔ การพิจารณาคําชี้แจงสรุปประเด็นขอเท็จจริงกรณีที่มีผูรองเรียนกลาวอางวามีความไมเปน
ธรรมในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับหนังสือจาก ๒ หนวยงาน ขอใหสภา
มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้
๑ . หนังสือจากคณะกรรมาธิการการศึกษา ขอใหสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร จัดสง
เอกสารหรือ วัต ถุที่เ กี่ย วของกับ กรณีที่มีผูร องเรีย นไดก ลา วอางวามีความไมเปน ธรรมในกระบวนการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร โดยใหต รวจสอบและชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ย วกับกรณีดังกลาว แลว
รายงานใหคณะกรรมาธิ การการศึ กษาทราบภายในวัน ที่ ๑๕ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๖ ตามหนังสือคณะกรรมาธิ การ
การศึกษาที่ ๘๒๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พิจารณาตรวจสอบ กรณีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองเรียนคัดคานผลการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แลวรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบโดยดวน
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๔)/๑๘๐๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
ขอเท็จจริง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดมอบหมายใหงานการ
เจา หนา ที่แ ละนิติก าร ตรวจสอบเรื่อ งรอ งเรีย นดัง กลา วและรายงานสรุป ประเด็น ขอเท็จ จริงพรอมรวบรวม
หลัก ฐานที ่เ กี ่ย วขอ ง กรณีที ่มีผู ร อ งเรีย นกลา วอา งวา มีค วามไมเ ปน ธรรมในกระบวนการสรรหาอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังกลาวนั้น สรุปประเด็นไดดังนี้
๑. บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.
๒๕๔๗ ในขอ ๕ (๓) ที่กํา หนดวา “ใหมหาวิท ยาลัย จัดทํา บัญ ชีร ายชื่อ ของคณาจารยป ระจําและขาราชการ
เขาในสังกัดคณะ สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทาคณะตามกฎกระทรวง และ
รวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยใหคนหนึ่งมีรายชื่ออยูในหนวยงานเดียว และประกาศใหทราบ
ทั่วกัน” (เอกสารหมายเลข ๑)
ดังนั้น ในการจัดทําบัญชีรายชื่อตามขอบังคับดังกลาว จึงมีบุคลากรอยูสองสวน คือ “คณาจารยประจํา”กับ
“ขาราชการ” โดย “คณาจารยประจํา” นั้น ยอมหมายความรวมถึงขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
คณะกรรมการกฤษฎี กาไดเ คยให ความเห็นไวในกรณีของมหาวิทยาลัย บูร พา (เรื่องเสร็จ ที่ ๑๕๑/๒๕๔๙) วา
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนและทํางานประจําอยูในมหาวิทยาลัย ไมรวมถึงบุคลากรสาย
สนับสนุนและอาจารยพิเศษ ถือวาเปนคณาจารยประจํา ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนจึงเปนคณาจารย
ประจําตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา สวน “ขาราชการ” จะหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนหรือไม จึงเปนกรณีที่ตองตีความและวินิจฉัยปญหาตามอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยจึงไดนําเขาที่ประชุมของ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๕ เมื่อ วั น ที่ ๒๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ (เอกสารหมายเลข ๒) เพื่อพิ จ ารณาวา พนักงานมหาวิทยาลั ย
สายสนับสนุน ถือวาเปนขาราชการที่จะตองจัดทําบัญชีรายชื่อเขาในสังกัดคณะฯ หรือไม ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลว

เห็นวา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ ไดกําหนดบท
นิยามคําวา “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ไวโดยใหหมายความวา “บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งให
รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา”
ตอมาไดมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓ ให
เพิ่มบทนิยามคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” โดยใหหมายความวา “บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
ใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของ
สถาบันอุดมศึกษา”
จึงแสดงใหเห็นวา กฎหมายไดบัญญัติแยกกันอยางชัดเจนระหวางคําวา “ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งหมายถึงขาราชการในระบบเดิม กับคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ที่หมายถึง
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ทํ า สั ญ ญาจ า งจ า งแทนการบรรจุ ข า ราชการใหม ดั ง นั้ น คํ า ว า
“ขาราชการ” ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผู
ดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ (๓) จึงหมายถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนขาราชการในระบบเดิม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ไมรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยแตอยางใด ทั้งนี้ เนื่องจากวาขอบังคับเกี่ยวกับการสรร
หาอธิ การบดี นี้ ได ต ราขึ้ นมาตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ งขณะนั้ น ยั งไม มี บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ที่ เป นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย จึงทําใหเกิดชองวางในกรณีนี้ขึ้น จึงควรที่จะแกไขขอบังคับนี้ในโอกาสตอไป
ที่ประชุม ก.บ.ม. จึงมีมติรวมกันวา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ไมถือวาเปนขาราชการ
ที่จะตองจัดทําบัญชีรายชื่อเขาในสังกัดคณะ สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามกฎกระกรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอให ก.บ.ม. พิจารณาในประเด็นที่วา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน
จะตองผานการประเมินเมื่อครบกําหนดหกเดือนที่ไดทดลองปฏิบัติงานกอนหรือไม จึงจะถือวาเปนคณาจารย
ประจํา ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๒ วรรคทาย กําหนดวา “การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
วิธีการสอบแขงขันหรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีหรือจากผูที่
ไดรับการคัดเลือก แลวแตกรณี” ฉะนั้น โดยผลของขอบังคับและผลในทางปฏิบัติแลว ถือวาบุคคลดังกลาวเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงที่บรรจุและแตงตั้ง นับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานเปนตนไป สวนการทดลอง
ปฏิบัติงานนั้น เปนการกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
แรกบรรจุไดปฏิบัติงานจริงตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติในทุก
ๆ ดานของผูนั้น โดยผูทดลองปฏิบัติงานมีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว เพราะมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง
บรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูใด ไมผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ก็จะพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
ข อ ๒๓ (๒) แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ประชุม ก.บ.ม. จึงมีมติรวมกันวา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน แมจะยังไมผานการประเมิน
ทดลองปฏิ บั ติงาน ก็ ถือว า เป น คณาจารยป ระจําที่ตองจัดทําบัญ ชีร ายชื่อเขาในสังกัดคณะ สว นราชการ หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

และไมวาจะเปนประการใด หากพิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ไมมีบทบัญญัติใดที่หาม มิใหคณาจารยประจําที่
อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ ใชสิทธิเขารวมในการดําเนินการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อผานหนวยงาน แตอยางใด
๒. การจัดทําบัญชีรายชื่อคณาจารยประจําและขาราชการเขาในสังกัดหนวยงาน มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผู
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕ (๓) ที่กําหนดวา “ใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อของคณาจารย
ประจําและขาราชการ เขาในสังกัดคณะ สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยใหคนหนึ่งมีรายชื่ออยูในหนวยงานเดียว
และประกาศใหทราบทั่วกัน”
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดแจงใหคณาจารยประจํา ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานหลักในดานการสอนและ
สั งกั ดอยู ตามคณะต าง ๆ แล วยั งต องปฏิบัติ งานด านอื่ น ๆ ด ว ย เชน ดา นวิจั ย ดานการทะนุบํ ารุ งศิล ปะและ
วัฒ นธรรม รวมทั้ งงานประจํ า ดา นอื่น ๆ ในสถาบัน ศูนย สํานักตาง ๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ไดแสดงความ
ประสงคที่จะเลือกสังกัดหนวยงานไดเพียงหนวยงานเดียวตามขอบังคับ (เอกสารหมายเลข ๓)
ดังนั้น การเลือกสังกัดหนวยงานเพื่อใชสิทธิ์ในการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลผูที่สมควร
ไดรับการสรรหาเพื่อดํา รงตํา แหนงอธิการบดี จึงเปน ไปตามความประสงคของอาจารยประจําแตล ะทานที่จ ะ
ตัดสินใจไดตามลําพัง โดยมหาวิทยาลัยมิไดเขาไปกาวกายการใชสิทธิในการเลือกสังกัดหนวยงานของคณาจารยแต
ประการใด อีกทั้งไมมีความจําเปนใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะตองเขาไปแทรกแซงการจัดคณาจารย ใหไปประจําตาม
หนวยงาน รวมทั้ง ไมมีเหตุผลใดที่จะตองกําหนดเกณฑขั้นต่ําของจํานวนคนที่เขาสังกัดหนวยงาน
ส วนในกรณี ที่มหาวิ ทยาลัยกําหนดว า หากอาจารยทานใดไมจัดสงแบบฟอรมการเลือกสังกั ด
หนวยงานคืนใหมหาวิทยาลัยภายในกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปนผูจัดหนวยงานใหเขาสังกัดเพื่อใหทันกําหนดเวลา
ตอไปนั้น เปนกรณีที่มหาวิทยาลัยไดแจงเตือนใหคณาจารยประจําทุกทานที่ตองใชสิทธิ์เลือกสังกัดหนวยงานทราบ
ลวงหนาแลว ดังนั้น จึงเปนดุลพินิจของคณาจารยประจําที่จะสงแบบฟอรมดังกลาวคืนใหมหาวิทยาลัยภายใน
กํ า หนดหรื อไม ก็ ได หากอาจารย ท า นใดไม ส งแบบฟอร มการเลื อกสั งกั ดหน ว ยงานคื น ให มหาวิ ทยาลั ย ภายใน
กําหนดเวลา มหาวิทยาลัยก็จะจัดหนวยงานใหอาจารยทานนั้นเขาในสังกัดคณะ
ที่คณาจารยทานนั้น
สังกัดอยู
๓. กระบวนการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ (๔) ที่กําหนดวา “คณะ สวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย แตละหนวยดําเนินการ
กลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อผานหนวยงานตามกระบวนการที่ไดตกลงกันภายในหนวยงาน เพื่อใหได
รายชื่อบุคคล จํานวนไมเกินสองคน นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหา..”
ดังนั้น กระบวนการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ในระดับคณะฯ จึงเปนไปตามที่แต
ละหนวยงานจะไดตกลงกัน ซึ่งอาจจะมีการกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการที่แตกตางกันในแตละหนวยงานได
ฉะนั้น จึงไมจําเปนที่จะตองนํารูปแบบหรือหลักเกณฑจากที่อื่นใด มาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดวาไดมาตรฐาน
หรือไมไดมาตรฐาน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

๔. การแสดงวิสัยทัศน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ (๗) กําหนดวา “ใหคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อที่ตอบรับเปนลายลักษณอักษร จํานวนไมเกินสามคนนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของผูไดรับการเสนอ
ชื่อหรือเสนอชื่อตนเอง แลวแตกรณี และจัดใหมีการนําเสนอวิสัยทัศนตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยให
คณาจารยและผูสนใจเขารวมรับฟงดวย” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขอบังคับ โดยการประกาศใหมี
การแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ที่เปดโอกาสใหคณาจารย ขาราชการ พนักงาน และผูสนใจเขา
รับฟงได ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ไดบันทึกรายงานสภา
มหาวิทยาลัยวา มีอาจารย ขาราชการ พนักงาน และผูที่สนใจเขารวมรับฟง จํานวนประมาณ ๘๐ คน (เอกสาร
หมายเลข ๕) ฉะนั้น การจัดใหมีการแสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาในวันดังกลาว กอนที่ที่จะ
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จึงเปนการดําเนินการที่ถูกตองตามขอบังคับ
๕. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานหนึ่งซึ่งเปนกรรมการสรรหา ไดแสดงพฤติกรรมที่
ชี้นําวาเลือกบุคคลใด โดยชูบัตรลงคะแนนของตนใหผูอื่นเห็น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณีดังกลาว ไมทราบวาเปนความจริงหรือไม ประการใด แตถึงหากจะมีอยูจริง ก็เชื่อไดวาจะ
ไมมีผลใด ๆ ตอการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานอื่น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละ
ทานลวนแตเปนผูทรงเกียรติ อุดมไปดวยทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ ซึ่งผลการลงคะแนนก็ปรากฏวาแตกตางกันเปน
อยางมาก คือดวยคะแนนเสียง ๑๕ คะแนน ตอ ๕ คะแนน
๖. การทําหนังสือชี้แจงของมหาวิทยาลัย ตามบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
นั้น (เอกสารหมายเลข ๖) สืบเนื่องจากมีบุคคลกลุมหนึ่งไดทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ฉบับ
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงเอกสารทั้ง ๓ ฉบับมายังอธิการบดีทางโทรสาร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ สั่งการให “โปรดใหความเห็นวันสรรหาดวย” ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งอธิการบดีไดนําเรียน
ขอเท็จจริงชี้แจงตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันสรรหาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แลว อนึ่งบันทึก
ขอความฉบับนี้ มหาวิทยาลัยทําขึ้นเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดมีความเขาใจที่ถูกตอง
เนื่องจากเนื้อหาของหนังสือทั้งสามฉบับ เปนการกลาวหา ใหราย ใสความอธิการบดีตาง ๆ นา ๆ โดยไมเปนความ
จริง ซึ่งการใสความดังกลาวอาจทําใหอธิการบดี เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได ถาบุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ ข อมู ล จากกลุ ม บุ ค คลดั งกลา วแต เพี ย งฝา ยเดี ย ว อี กทั้ ง ยั งเปน ความไมเ ปน ธรรม สํา หรั บ
อธิการบดีที่ถูกใสความอยูตลอดเวลาแตเพียงฝายเดียว
การจัดทําหนังสือชี้แจงดังกลาว ไดจัดทําสําเนาเปนจํานวนมากตามสมควรและแจกจายไปตามหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อแจงเวียนใหกับบุคลากรในสังกัดทราบ ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยไดใหแตละหนวยงานแจงเวียนใหบุคลากร
ในสังกัดทราบดังกลาว ก็นาจะเปนการเพียงพอและทั่วถึงแลว จึงไมจําเปนที่มหาวิทยาลัยจะตองจัดสงบันทึกชี้แจง
ถึงตัวบุคลากรทุกคนโดยตรง เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเปนจํานวนมาก แตกลุมผูรองเรียนไดหยิบ
ยกขึ้นเปนประเด็นดวยความอคติ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

๗. การทํา หนังสือรองเรียน ในการทําหนังสือรองเรีย นของกลุมบุคคลดังกลาว มิใชมีเพีย ง
หนังสือสามฉบับตามขอ ๖. แตกลุมผูรองเรียนยังไดทําหนังสือรองเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีการปลอมลายมือชื่อผูอื่นเปนผูรองเรียน ซึ่งในขณะนี้ผูเสียหายที่ถูกปลอมลายมือชื่อทั้งสอง

คนไดแจงความดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดแลว และอยูในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานี
ตํา รวจภู ธ รเมื องกํ า แพงเพชร (เอกสารหมายเลข ๗) รวมทั้ง มหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงเพื่อทําการสอบสวนในเรื่องดังกลาวแลว (เอกสารหมายเลข ๘) อนึ่ง ผูกระทําผิดทั้งสองรายไดมีการรับ
สารภาพตอผูที่ถูกปลอมลายมือชื่อแลว เพื่อขอใหถอนคํารองทุกข (เอกสารหมายเลข ๙) ทั้งนี้ เนื่องจากในหนังสือ
ฉบับขางตนมีการกลาวพาดพิงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คณะกรรมการฯ จึงไดจัดประชุม
เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงประเด็นที่ถูกรองเรียนดังกลาวดวยแลว (เอกสารหมายเลข ๑๐)
กลาวโดยสรุป ขั้น ตอนและวิธีการสรรหาบุคคลผูดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการไปอยางถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โปรงใสและเปนธรรม ปราศจากการบังคับขมขูใด ๆ และ
ขอเรียนวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งมีจํานวนมากหลายรอยคน ไมไดมีความแตกแยก ตัวอยางเชน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งเปนบุคลากรที่ไมมีสิทธิเสนอชื่อในการสรรหาอธิการบดีเกือบทั้งหมด ไดจัดทําบันทึก
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความเขาใจในกระบวนการสรรหาอธิการบดี (เอกสารหมายเลข ๑๑) ดังนั้น คง
มีแตกลุมผูรองเรียนไมกี่คนนี้เทานั้น ที่ประพฤติตนแปลกแยกไปจากคนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และกําลังทําให
ภาพพจนของมหาวิทยาลัยเสื่อมเสีย ตกต่ํา ในสายตาของบุคลภายนอก เหนี่ยวรั้ง คัดคานผลการสรรหาอธิการบดี
โดยหวังผลบางประการสําหรับกลุมของตน โดยมิไดเห็นแกประโยชนของมหาวิทยาลัยแตอยางใด
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบคําชี้แจงสรุปประเด็นขอเท็จจริงกรณีที่มีผูรองเรียน
กลาวอางวามีความไมเปนธรรมในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบคําชี้แจงสรุปประเด็นขอเท็จจริงกรณีที่มีผูรองเรียนกลาวอาง
วามีความไมเปนธรรมในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้ ที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

