
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕๖  วันท่ี ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน ๘   อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

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

 

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๓.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  

  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๔.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             

๕.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๖.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๗.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                  ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐  

มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย

แลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๙  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระ

นี้ 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมใหแกไขรายงานการประชุมในหนาท่ี ๙  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔      

ขอความในความเปนมา  บรรทัดท่ี ๔  แกไขจาก  “รายงานการประเมินตนเอง  (Sar Card)” เปน  “SAR Card” 

  

หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒ /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 

   - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๖ 

 

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๓๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย   ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.         อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา   

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม)         

รวมท้ังสิ้น ๒๙  คน ประเภทภาคปกติ    

จํานวน  ๒๒  คน ประเภทภาค กศ.บป.  

จํานวน  ๓  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน  ๔  คน    

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน   

 

๒         อนุมัติใหจายเงินงบประมาณแผนดิน     
และเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย     
เปนเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัด  
หารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือน 
สําหรับผูดํารงตําแหนงเปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีท่ี
เกษียณอายุราชการ 

     แจงใหงานการเงินดําเนินการ

ตอไป    

งานการเงิน 

๓ 

 

       อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๓ (เพ่ิมเติม)  
ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู  จํานวน    
๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท       

       แจงใหกองนโยบายและแผน

ดําเนินการตอไป 

กองนโยบาย

และแผน 

๔        มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการ  
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      แจงใหกองนโยบายและแผน

ดําเนินการตอไป 

กองนโยบาย

และแผน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

๕ ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัย   ราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๖  ดังนี ้

       ๑.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปน

ประธาน 

 

       งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดี  ตามคําสั่งท่ี ๐๐๗/ ๒๕๕๖  

ใหนายกสภาลงนามในคําสั่ง  และแจง

ใหคณะกรรมการทุกทานทราบแลว 

งาน

เลขานุการ 

 

 

 

 

 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

           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    

  

 

ท่ีประชุมรับทราบ   

 

 ๔.๒  ประกาศกระทรวงศึกษาการ เรื่อง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหงและ ระยะเวลาใน

การดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 

 

ความเปนมา  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดแจงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง       

ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหงและระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดคนละไม

เกิน ๒ แหง  และไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน  เพ่ือใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น 

บัดนี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับ 

ดังกลาว  และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหง และระยะเวลา

ในการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)  โดยกําหนด

หลักเกณฑในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยฯ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้ 

  

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๓  แนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความรวมมือกําหนดมาตรการการลดระยะเวลาในการพิจารราแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

  ความเปนมา  

 

 

 

ดวย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดจัดสงหนังสือท่ี  ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๑๒๗ 

ลงวันท่ี  ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง แนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง 

วิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความรวมมือกําหนดมาตรการลดระยะเวลาในการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๔  ตอบขอหารือเกี่ยวกับการใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยครั้งใหม 

 

ความเปนมา  

  ดวย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดตอบขอหารือมหาวิทาลัยราชภัฏอุดรธานี  กรณี

การใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

เสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยครั้งใหม ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๕  

และขอใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติตอไป  โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้   

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๔.๕  สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

ความเปนมา  

  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุปรายงาน

การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๔.๖  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ความเปนมา  

ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น   งานเลขานุการฯ  

จึงขอนําเสนอขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการและขอมูลอาจารยประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏกําแพงเพชร  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

 

 

ขอมูลสถานภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

(ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖) 

 

ตําแหนง 
ขาราชการ

(คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(คน) 

อาจารยประจําตามสัญญาจาง 

(คน) 
รวมท้ังสิ้น 

(คน) 
รอยละ ผูมีสิทธิ              

ขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ 

ผูไมมีสิทธิ        

ขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ 

อายุงานครบตาม

กําหนดการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

อายุงานไมครบตาม

กําหนดการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

๑.  อาจารย ๓๐ ๕๕ ๘๐ ๑๒ ๙๖ ๒๗๓ ๗๘.๖๗ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารย ๕๙ - - ๓ - ๖๒ ๑๗.๘๗ 

๓.  รองศาสตราจารย ๑๑ - - ๑ - ๑๒ ๓.๔๖ 

๔.  ศาสตราจารย - - - - - - - 

๕.  ศาสตราจารย  (ระดับ ๑๑) - - - - - - - 

รวม ๑๐๐ ๕๕ ๘๐ ๑๖ ๙๖ ๓๔๗ ๑๐๐ 

รอยละ ๒๘.๘๒ ๑๕.๘๕ ๒๓.๐๕ ๔.๖๑ ๒๗.๖๗ ๑๐๐  

 

ซ่ึงบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  มีจํานวน ๗๔  คน  จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  ๓๔๗  คน  แยกเปน 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๖๒  คน  และรองศาสตราจารย  จํานวน  ๑๒  คน  เม่ือคิดสัดสวนการดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด                

คิดเปนรอยละ  ๒๑.๓๓  (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  คิดเปน  รอยละ  ๑๗.๘๗  และตําแหนงรองศาสตราจารย  คิดเปน  รอยละ ๓.๔๖)   

และในขณะนี้มีคณาจารย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ท่ีไดเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  ๑๐  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีเสนอขอ วันท่ีนําเสนอ ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย ผศ.ดร.ปาจรีย                

ผลประเสริฐ 

บริหารธุรกิจและ

การจัดการ   

๙  ส.ค.  ๕๕ ๒๑ ส.ค.  ๕๕ ๖    เดือน    

๔    วัน 

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการผานเปน

เอกฉันท  งานเลขานุการฯ จึงนัดประชุม

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี

พิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ  ในวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

รองศาสตราจารย ผศ.ดร.พงศชัย              

กลิ่นหอม 

เกษตรศาสตร ๑๒ ม.ิย. ๕๕ ๑๙ ก.ค. ๕๕ ๘    เดือน    

 

ขณะน้ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนท่ี ๑ 

และคน ท่ี  ๓  ไ ด ส ง ผลการตร วจและ

ประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา ผลคือ 

ประเมินผาน โดยมีขอสังเกตในการพิมพ

เ ผ ย แ พ ร ค รั้ ง ต อ ไ ป  ส ว น ก ร ร ม ก า ร

ผูทรงคุณวุฒิฯ คนท่ี ๒ กําลังดําเนินการ

ตรวจผลงานทางวิชาการท่ีเสนอแนะให

แกไข   

 

ผูชวยศาสตราจารย นายประดิษฐ         

นารีรักษ    

ภาษาอังกฤษ 30 พ.ค.  ๕๓ ๓๐ ก.ค.  ๕๓ ๒    ป   

๘    เดือน   

๑๒  วัน 

ขณะน้ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯคนท่ี ๑ ได

ประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา  ผลคือ  

ประเมินผ าน  โดยมีขอสั ง เกตในการ

มติท่ีประชุม  ใหแตงตั้ง รศ.  ดร.

ครรชิต  ทะกอง  มหาวิทยาลยั

นเรศวร เพ่ือกลั่นกรอง



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

เ ผ ย แพร ค รั้ ง ต อ ไ ป   ส ว น กร ร มก า ร

ผูทรงคุณวุฒิฯคนท่ี ๒ และคนท่ี ๓ กําลัง

ดํา เนินการตรวจผลงานทางวิชาการ ท่ี

เสนอแนะใหแกไข   

ผลงานวิจัย วามคีุณภาพเปนไป

ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

หรือไม  และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯคนท่ี ๑ และคนท่ี 

๓ ติดภารกิจ จึงสงผลการ

ประเมินลาชา   

 

 

 

 

ระดับ ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีเสนอขอ วันท่ีนําเสนอ ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย ผศ.ดร.ไพโรจน           

เนียมนาค   

อุตสาหกรรมศึกษา ๑๕ ส.ค. ๕๕ ๒๑ ส.ค.  ๕๕ ๕    เดือน    

๒๙    วัน 

ขณะน้ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนท่ี ๒ และคนท่ี 

๓ ไดสงผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ

กลับมา ผลคือ ประเมินผาน โดยมีขอสังเกตในการ

พิมพเผยแพรครั้งตอไป สวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 

คนท่ี ๑ กําลังดําเนินการอานผลงานทางวิชาการฯ  

(งานเลขานุการฯสงผลงานทางวิชาการฯ ไปในวันท่ี  

๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕) 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย นางเยาวลักษณ                          

ใจวิสุทธ์ิหรรษา   

 

นาฏศิลป ๑๑ ต.ค. ๕๕ ๒๗ พ.ย. ๕๕ ๔    เดือน 

๑   วัน 

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  และสงผลงานทาง

วิชาการเพ่ือพิจารณาการตรวจและประเมินผลงาน

ของผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหกับ

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว  ในวันท่ี  ๑๑  

มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

รองศาสตราจารย ผศ.รุงพร   

งามผองใส   

การเงินและการ

ธนาคาร 

 

๒๑ ก.ย. ๕๕ ๑๘ ต.ค.  ๕๕ ๔    เดือน 

๒๓  วัน 

ในขณะน้ีไดกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน ๑ ทาน  

และงานเลขานุการฯ  ได ทําหนังสือทาบทาม

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ท่ีพิจารณาเพ่ิมเติม 

ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๔ ทานไปแลว ผลคือ ขัดของ  จึง

นําเสนอเพ่ือพิจารณาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ และงานเลขานุการฯ  ไดทํา

หนังสือทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ท่ี

พิจารณาเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ แลว 

 

 

 

 

ระดับ ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีเสนอขอ วันท่ีนําเสนอ ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

ผูชวยศาสตราจารย นายวชิระ  สิงหคง อุตสาหกรรมเกษตร ๒๑ พ.ย. ๕๕ ๒๓ ม.ค. ๕๖ ๒    เดือน 

๒๓  วัน 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการได

พิจารณากําหนดผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผล

งานทางวิชาการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อ

วันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  และงานเลขานุการฯได

ทําหนังสือทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนท่ี   

๑-๓ ไปแลว 

 

ผูชวยศาสตราจารย นายวิษณุ  บัวเทศ อุตสาหกรรมศึกษา ๖ ธ.ค. ๕๕ ๒๓ ม.ค. ๕๖ ๒    เดือน 

๗    วัน 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการได

พิจารณากําหนดผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผล

งานทางวิชาการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อ

วันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  และงานเลขานุการฯได

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

ทําหนังสือทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนท่ี   

๑-๓ ไปแลว 

รองศาสตราจารย ผศ.ศุภพงศ  ยืนยง วิจิตรศลิป ๓  ม.ค.  ๕๖ ๒๓ ม.ค. ๕๖ ๑    เดือน 

๑๐  วัน 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการได

พิจารณากําหนดผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผล

งานทางวิชาการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อ

วันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  และงานเลขานุการฯได

ทําหนังสือทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ คนท่ี   

๑-๓ ไปแลว 

 

ผูชวยศาสตราจารย นางสาวนิศากร   

ประคองชาติ 

ภาษาอังกฤษ ๒๐ พ.ย. ๕๕ - ๒    เดือน 

๒๔  วัน 

งานเลขานุการฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอนแลว  และคณะอนุกรรมการฯ แจงใหผูเสนอ

ขอแกไขเอกสารประกอบการสอน  ซึ่งผูเสนอขอกําลัง

ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕๖  วันท่ี ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

- ๑๐ - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          

                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม)   

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑   

      ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

ความเปนมา  

เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕   มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ท้ังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว     จึงนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  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. รวมท้ังสิ้น  ๓ คน ดังนี้ 

๒.๑  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน 

๒.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน       ๒  คน 
 

  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๑๐  คน 

        ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา    

จํานวน   ๓  คน 

        ๓.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน 

        จํานวน  ๒  คน 

        ๓.๓  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 

        จํานวน  ๕  คน 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

    

 

 

 

๕.๒  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร 

  

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง  คณบดีคณะครุศาสตร  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ท่ี ๐๐๙ / ๒๕๕๒  ลงวันท่ี  ๒๕ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  

เปนตนไป มีผลใหการดํารงตําแหนงของคณบดีคณะครุศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๒๔  มีนาคม 

พ.ศ.๒๕๕๖   นี้นั้น     

ท้ังนี้ความตาม ขอ ๕(๑)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการคุณสมบัติ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคัดเลือกกันเอง

คนหนึ่ง เปนประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) ซ่ึงคัดเลือกกันเอง ประเภทละ

หนึ่งคน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ         

ทําหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูบริหารทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 

 

ประเด็นพิจารณา       
เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ประกอบดวย  

๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   คนหนึ่งเปนประธาน  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสองคน เปนกรรมการ  

๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ  

๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จากผลการเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละ

กลุม ดังนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

๑.  นายวีระศักดิ์  ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        

เปนกรรมการ 
๓.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 
๔.  รองศาสตราจารย ดร. สมชัย  วงษนายะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย  

เปนกรรมการ 
๕.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร          

เปน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 ๕.๓  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  
   

ความเปนมา  
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

ท่ี ๐๐๘ / ๒๕๕๒  สั่ง ณ วันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เปนตนไป    

มีผลใหการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการท้ัง ๕ หนวยงาน จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๕๖ นี้นั้น     

ท้ังนี้ความตาม ขอ ๖ (๑)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการคุณสมบัติ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหนึ่ง 

ประกอบดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนประธาน และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) ซ่ึงคัดเลือกกันเอง ประเภทละหนึ่งคน  กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม

มาตรา ๑๖(๕) ซ่ึงคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทําหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ดํารงตําแหนงคณบดี โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการสรรหา 

 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา 

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประกอบดวย  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   คนหนึ่งเปนประธาน  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสองคน เปนกรรมการ  

๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ  

๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 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   การพิจารณาคําช้ีแจงสรุปประเด็นขอเท็จจริงกรณีท่ีมีผูรองเรียนกลาวอางวามีความไมเปน 

ธรรมในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

  ความเปนมา 

ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับหนังสือจาก ๒ หนวยงาน  ขอใหสภา 

มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 

  ๑ .  หนังสือจากคณะกรรมาธิการการศึกษา ขอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดสง

เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวของกับกรณีที่มีผู ร องเรียนไดกลาวอางวามีความไมเปนธรรมในกระบวนการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใหตรวจสอบและชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว แลว

รายงานใหคณะกรรมาธิการการศึกษาทราบภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตามหนังสือคณะกรรมาธิการ

การศึกษาท่ี ๘๒๗/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

  ๒. หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

พิจารณาตรวจสอบ กรณีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองเรียนคัดคานผลการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แลวรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบโดยดวน 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ท่ี ศธ ๐๕๐๙ (๔)/๑๘๐๒  ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

ขอเท็จจริง 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดมอบหมายใหงานการ

เจาหนาที่และนิติการ ตรวจสอบเรื่องรองเรียนดังกลาวและรายงานสรุปประเด็นขอเท็จจริงพรอมรวบรวม

หลักฐานที่เกี ่ยวของ กรณีที ่มีผู ร องเรียนกลาวอางวามีความไมเปนธรรมในกระบวนการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดังกลาวนั้น สรุปประเด็นไดดังนี้ 

  ๑.  บุคลากรท่ีมีสิทธิเสนอช่ือในการสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. 

๒๕๔๗  ในขอ ๕ (๓) ที่กําหนดวา “ใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อของคณาจารยประจําและขาราชการ 

เขาในสังกัดคณะ สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวง และ

รวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยใหคนหนึ่งมีรายชื่ออยูในหนวยงานเดียว และประกาศใหทราบ

ท่ัวกัน” (เอกสารหมายเลข ๑)      

ดังนั้น ในการจัดทําบัญชีรายชื่อตามขอบังคับดังกลาว จึงมีบุคลากรอยูสองสวน คือ “คณาจารยประจํา”กับ 

“ขาราชการ”  โดย “คณาจารยประจํา” นั้น ยอมหมายความรวมถึงขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นไวในกรณีของมหาวิทยาลัยบูรพา (เรื่องเสร็จท่ี ๑๕๑/๒๕๔๙) วา 

พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนและทํางานประจําอยูในมหาวิทยาลัย ไมรวมถึงบุคลากรสาย

สนับสนุนและอาจารยพิเศษ ถือวาเปนคณาจารยประจํา  ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนจึงเปนคณาจารย

ประจําตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  สวน “ขาราชการ” จะหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนหรือไม  จึงเปนกรณีท่ีตองตีความและวินิจฉัยปญหาตามอํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  มหาวิทยาลัยจึงไดนําเขาท่ีประชุมของ ก.บ.ม.    ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/

๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (เอกสารหมายเลข ๒) เพ่ือพิจารณาวา พนักงานมหาวิทยาลัย          

สายสนับสนุน ถือวาเปนขาราชการท่ีจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อเขาในสังกัดคณะฯ หรือไม  ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาแลว 

 

 

เห็นวา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ ไดกําหนดบท

นิยามคําวา “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ไวโดยใหหมายความวา “บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงตั้งให

รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา”  

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓ ให

เพ่ิมบทนิยามคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” โดยใหหมายความวา “บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง

ใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของ

สถาบันอุดมศึกษา” 

จึงแสดงใหเห็นวา กฎหมายไดบัญญัติแยกกันอยางชัดเจนระหวางคําวา “ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา” ซ่ึงหมายถึงขาราชการในระบบเดิม กับคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ท่ีหมายถึง 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยไดทําสัญญาจางจางแทนการบรรจุขาราชการใหม  ดังนั้น   คําวา 

“ขาราชการ” ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผู

ดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕ (๓) จึงหมายถึงบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนขาราชการในระบบเดิม    



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

ไมรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแตอยางใด  ท้ังนี้ เนื่องจากวาขอบังคับเก่ียวกับการสรร

หาอธิการบดีนี้ ไดตราข้ึนมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงขณะนั้นยังไมมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย จึงทําใหเกิดชองวางในกรณีนี้ข้ึน จึงควรท่ีจะแกไขขอบังคับนี้ในโอกาสตอไป   

ท่ีประชุม ก.บ.ม. จึงมีมติรวมกันวา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ไมถือวาเปนขาราชการ     

ท่ีจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อเขาในสังกัดคณะ สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

ตามกฎกระกรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

  นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอให ก.บ.ม. พิจารณาในประเด็นท่ีวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน 

จะตองผานการประเมินเม่ือครบกําหนดหกเดือนท่ีไดทดลองปฏิบัติงานกอนหรือไม จึงจะถือวาเปนคณาจารย

ประจํา  ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๑๒ วรรคทาย กําหนดวา “การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดย

วิธีการสอบแขงขันหรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดับท่ีในบัญชีหรือจากผูท่ี

ไดรับการคัดเลือก แลวแตกรณี” ฉะนั้น โดยผลของขอบังคับและผลในทางปฏิบัติแลว  ถือวาบุคคลดังกลาวเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงท่ีบรรจุและแตงตั้ง นับตั้งแตวันแรกท่ีเริ่มปฏิบัติงานเปนตนไป  สวนการทดลอง

ปฏิบัติงานนั้น เปนการกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ

แรกบรรจุไดปฏิบัติงานจริงตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติในทุก 

ๆ ดานของผูนั้น  โดยผูทดลองปฏิบัติงานมีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว เพราะมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง

บรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันแรกท่ีเริ่มปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ หากพนักงาน

มหาวิทยาลัยผูใด ไมผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ก็จะพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม

ขอ ๒๓ (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑   

ท่ีประชุม ก.บ.ม. จึงมีมติรวมกันวา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน แมจะยังไมผานการประเมิน

ทดลองปฏิบัติงาน ก็ถือวาเปนคณาจารยประจําท่ีตองจัดทําบัญชีรายชื่อเขาในสังกัดคณะ สวนราชการ หรือ

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

และไมวาจะเปนประการใด หากพิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ

ไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ก็ไมมีบทบัญญัติใดท่ีหาม  มิใหคณาจารยประจําท่ี

อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ ใชสิทธิเขารวมในการดําเนินการกลั่นกรองรายชื่อบุคคลท่ีไดรับการเสนอ

ชื่อผานหนวยงาน แตอยางใด 
 

  ๒.  การจัดทําบัญชีรายช่ือคณาจารยประจําและขาราชการเขาในสังกัดหนวยงาน  มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผู
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ดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ ๕ (๓) ท่ีกําหนดวา “ใหมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อของคณาจารย

ประจําและขาราชการ เขาในสังกัดคณะ สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตาม

กฎกระทรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยใหคนหนึ่งมีรายชื่ออยูในหนวยงานเดียว 

และประกาศใหทราบท่ัวกัน”   

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดแจงใหคณาจารยประจํา ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานหลักในดานการสอนและ

สังกัดอยูตามคณะตาง ๆ แลวยังตองปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ดวย เชน ดานวิจัย ดานการทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมท้ังงานประจําดานอ่ืน ๆ ในสถาบัน ศูนย สํานักตาง ๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย  ไดแสดงความ

ประสงคท่ีจะเลือกสังกัดหนวยงานไดเพียงหนวยงานเดียวตามขอบังคับ (เอกสารหมายเลข ๓)       

ดังนั้น การเลือกสังกัดหนวยงานเพ่ือใชสิทธิ์ในการเสนอชื่อและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลผูท่ีสมควร

ไดรับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี  จึงเปนไปตามความประสงคของอาจารยประจําแตละทานที่จะ

ตัดสินใจไดตามลําพัง โดยมหาวิทยาลัยมิไดเขาไปกาวกายการใชสิทธิในการเลือกสังกัดหนวยงานของคณาจารยแต

ประการใด  อีกท้ังไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจะตองเขาไปแทรกแซงการจัดคณาจารย ใหไปประจําตาม

หนวยงาน  รวมท้ัง ไมมีเหตุผลใดท่ีจะตองกําหนดเกณฑข้ันต่ําของจํานวนคนท่ีเขาสังกัดหนวยงาน 

  สวนในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดวา หากอาจารยทานใดไมจัดสงแบบฟอรมการเลือกสังกัด

หนวยงานคืนใหมหาวิทยาลัยภายในกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปนผูจัดหนวยงานใหเขาสังกัดเพ่ือใหทันกําหนดเวลา

ตอไปนั้น  เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดแจงเตือนใหคณาจารยประจําทุกทานท่ีตองใชสิทธิ์เลือกสังกัดหนวยงานทราบ

ลวงหนาแลว  ดังนั้น จึงเปนดุลพินิจของคณาจารยประจําท่ีจะสงแบบฟอรมดังกลาวคืนใหมหาวิทยาลัยภายใน

กําหนดหรือไมก็ได หากอาจารยทานใดไมสงแบบฟอรมการเลือกสังกัดหนวยงานคืนใหมหาวิทยาลัยภายใน

กําหนดเวลา  มหาวิทยาลัยก็จะจัดหนวยงานใหอาจารยทานนั้นเขาในสังกัดคณะ             ท่ีคณาจารยทานนั้น

สังกัดอยู  
 

  ๓.  กระบวนการเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ในระดับคณะฯ  มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารง

ตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕ (๔) ท่ีกําหนดวา “คณะ สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวง และรวมถึงหนวยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย แตละหนวยดําเนินการ

กลั่นกรองรายชื่อบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อผานหนวยงานตามกระบวนการท่ีไดตกลงกันภายในหนวยงาน เพ่ือใหได

รายชื่อบุคคล จํานวนไมเกินสองคน นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหา..” 

  ดังนั้น กระบวนการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ในระดับคณะฯ จึงเปนไปตามท่ีแต

ละหนวยงานจะไดตกลงกัน ซ่ึงอาจจะมีการกําหนดข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีแตกตางกันในแตละหนวยงานได 

ฉะนั้น จึงไมจําเปนท่ีจะตองนํารูปแบบหรือหลักเกณฑจากท่ีอ่ืนใด มาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดวาไดมาตรฐาน

หรือไมไดมาตรฐาน 
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  ๔.  การแสดงวิสัยทัศน  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕ (๗) กําหนดวา “ใหคณะกรรมการ  

สรรหาพิจารณาคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อท่ีตอบรับเปนลายลักษณอักษร จํานวนไมเกินสามคนนําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของผูไดรับการเสนอ

ชื่อหรือเสนอชื่อตนเอง แลวแตกรณี  และจัดใหมีการนําเสนอวิสัยทัศนตอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยให

คณาจารยและผูสนใจเขารวมรับฟงดวย”  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขอบังคับ โดยการประกาศใหมี

การแสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา ท่ีเปดโอกาสใหคณาจารย ขาราชการ พนักงาน และผูสนใจเขา

รับฟงได ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เอกสารหมายเลข ๔)  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา ไดบันทึกรายงานสภา

มหาวิทยาลัยวา มีอาจารย ขาราชการ พนักงาน และผูท่ีสนใจเขารวมรับฟง จํานวนประมาณ ๘๐ คน (เอกสาร

หมายเลข ๕)  ฉะนั้น การจัดใหมีการแสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาในวันดังกลาว กอนท่ีท่ีจะ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จึงเปนการดําเนินการท่ีถูกตองตามขอบังคับ 
 

  ๕.  กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานหนึ่งซ่ึงเปนกรรมการสรรหา ไดแสดงพฤติกรรมท่ี

ช้ีนําวาเลือกบุคคลใด โดยชูบัตรลงคะแนนของตนใหผูอ่ืนเห็น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๕  กรณีดังกลาว ไมทราบวาเปนความจริงหรือไม ประการใด  แตถึงหากจะมีอยูจริง ก็เชื่อไดวาจะ

ไมมีผลใด ๆ ตอการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานอ่ืน เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละ

ทานลวนแตเปนผูทรงเกียรติ อุดมไปดวยท้ังคุณวุฒิและวัยวุฒิ  ซ่ึงผลการลงคะแนนก็ปรากฏวาแตกตางกันเปน

อยางมาก คือดวยคะแนนเสียง ๑๕ คะแนน ตอ ๕ คะแนน 
 

  ๖.  การทําหนังสือช้ีแจงของมหาวิทยาลัย  ตามบันทึกขอความ  ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

นั้น  (เอกสารหมายเลข ๖) สืบเนื่องจากมีบุคคลกลุมหนึ่งไดทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ฉบับ  

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงเอกสารท้ัง ๓ ฉบับมายังอธิการบดีทางโทรสาร เม่ือวันท่ี ๒๔  ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๕๖  สั่งการให “โปรดใหความเห็นวันสรรหาดวย” ลงวันท่ี ๒๔  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงอธิการบดีไดนําเรียน

ขอเท็จจริงชี้แจงตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันสรรหาฯ เม่ือวันท่ี ๒๗  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  แลว อนึ่งบันทึก

ขอความฉบับนี้ มหาวิทยาลัยทําข้ึนเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดมีความเขาใจท่ีถูกตอง  

เนื่องจากเนื้อหาของหนังสือท้ังสามฉบับ เปนการกลาวหา ใหราย       ใสความอธิการบดีตาง ๆ นา ๆ โดยไมเปนความ

จริง  ซ่ึงการใสความดังกลาวอาจทําใหอธิการบดี เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชังได ถาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไดรับขอมูลจากกลุมบุคคลดังกลาวแตเพียงฝายเดียว อีกท้ัง ยังเปนความไมเปนธรรม สําหรับ

อธิการบดีท่ีถูกใสความอยูตลอดเวลาแตเพียงฝายเดียว 

 การจัดทําหนังสือชี้แจงดังกลาว ไดจัดทําสําเนาเปนจํานวนมากตามสมควรและแจกจายไปตามหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือแจงเวียนใหกับบุคลากรในสังกัดทราบ ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลัยไดใหแตละหนวยงานแจงเวียนใหบุคลากร

ในสังกัดทราบดังกลาว ก็นาจะเปนการเพียงพอและท่ัวถึงแลว จึงไมจําเปนท่ีมหาวิทยาลัยจะตองจัดสงบันทึกชี้แจง

ถึงตัวบุคลากรทุกคนโดยตรง เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเปนจํานวนมาก   แตกลุมผูรองเรียนไดหยิบ

ยกข้ึนเปนประเด็นดวยความอคติ 
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  ๗.  การทําหนังสือรองเรียน  ในการทําหนังสือรองเรียนของกลุมบุคคลดังกลาว มิใชมีเพียง

หนังสือสามฉบับตามขอ ๖.  แตกลุมผูรองเรียนยังไดทําหนังสือรองเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันท่ี ๗ 

มกราคม ๒๕๕๖  โดยมีการปลอมลายมือชื่อผูอ่ืนเปนผูรองเรียน ซ่ึงในขณะนี้ผูเสียหายท่ีถูกปลอมลายมือชื่อท้ังสอง 

 

 

 

คนไดแจงความดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดแลว และอยูในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานี 

ตํารวจภูธรเมืองกําแพงเพชร (เอกสารหมายเลข ๗)  รวมท้ัง มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงเพ่ือทําการสอบสวนในเรื่องดังกลาวแลว (เอกสารหมายเลข ๘)  อนึ่ง ผูกระทําผิดท้ังสองรายไดมีการรับ

สารภาพตอผูท่ีถูกปลอมลายมือชื่อแลว เพ่ือขอใหถอนคํารองทุกข (เอกสารหมายเลข ๙)  ท้ังนี้ เนื่องจากในหนังสือ

ฉบับขางตนมีการกลาวพาดพิงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คณะกรรมการฯ จึงไดจัดประชุม

เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงประเด็นท่ีถูกรองเรียนดังกลาวดวยแลว (เอกสารหมายเลข ๑๐) 
  

  กลาวโดยสรุป ข้ันตอนและวิธีการสรรหาบุคคลผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการไปอยางถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โปรงใสและเปนธรรม ปราศจากการบังคับขมขูใด ๆ  และ

ขอเรียนวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยซ่ึงมีจํานวนมากหลายรอยคน ไมไดมีความแตกแยก ตัวอยางเชน พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีไมมีสิทธิเสนอชื่อในการสรรหาอธิการบดีเกือบท้ังหมด ไดจัดทําบันทึก

ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงความเขาใจในกระบวนการสรรหาอธิการบดี (เอกสารหมายเลข ๑๑) ดังนั้น คง

มีแตกลุมผูรองเรียนไมก่ีคนนี้เทานั้น ท่ีประพฤติตนแปลกแยกไปจากคนท้ังหมดของมหาวิทยาลัย และกําลังทําให

ภาพพจนของมหาวิทยาลัยเสื่อมเสีย ตกต่ํา ในสายตาของบุคลภายนอก  เหนี่ยวรั้ง คัดคานผลการสรรหาอธิการบดี 

โดยหวังผลบางประการสําหรับกลุมของตน โดยมิไดเห็นแกประโยชนของมหาวิทยาลัยแตอยางใด   

 

 ประเด็นพิจารณา  พิจารณาใหความเห็นชอบคําชี้แจงสรุปประเด็นขอเท็จจริงกรณีท่ีมีผูรองเรียน 

กลาวอางวามีความไมเปนธรรมในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบคําชี้แจงสรุปประเด็นขอเท็จจริงกรณีท่ีมีผูรองเรียนกลาวอาง 

วามีความไมเปนธรรมในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  - ไมมี  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๓ / ๒๕๕๕  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร   

 

       ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 

 

 

 

        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)            (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

 

                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  

 

   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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