
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

 นายกสภามหาวิทยาลัย 

าวิทยาลัย 

ูทรงคุณวุฒ ิ   

าลัย 

ประจํา 

. นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ 
วันจันทรที่  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมบัณฑิตวทิยาลัย  อาคารบัณฑิตศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  แมสอด 

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

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแกว    

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามห

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผ

  ๔.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗. นายสุชาติ   ตรีรัตนวฒันา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทย

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐.  รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๑

 ๒. นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน  

 ๓. รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกลู   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๕. พลอากาศเอกเสริมยทุธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗  ธันวาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

 ๖. นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ลัยจากคณาจารยประจํา 

และขาราชการ 

 ๗. รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงษ  กรรมการสภามหาวิทยา

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกล่ินจนัทร  ประธานสภาคณาจารย
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

   ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณ

ิ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต 

ารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เร  

บเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

ะชุมตามระเบียบวาระ 

 

ประธานที่ประชุมตรวจสอ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการปร

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ๑.  ทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) 

ดวย มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดประสานขอรับการสนับสนุนทนุการศึกษาสําหรับ

นักศึกษา  จากมูลนิธเิพื่อเกือ้กูลการศึกษาในประเทศไทย  (The SET Foundation) โดยมูลนธิิฯ ไดพิจารณา

มอบทนุการศึกษาประจาํป ๒๕๕๓  ใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จาํนวน ๒๕ ทนุ  

บงเปน   

ลือกใหเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

าขาภาษาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเซาทแธมตัน (University of Southampton)  ประเทศสหราชอาณาจักร  

ทยาลัยกําลังพิจารณาหาแนวทาง

สนับสนนุ  เนือ่งจ

แ  สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน ๑๕  ทนุ  และสาขาอ่ืนๆ จาํนวน  ๑๐ ทนุ  ซึ่งเปนทนุแบบใหเปลา ทุนละ

๒๐,๐๐๐ บาทตอป  แบงเปน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ขณะน้ีมหาวทิยาลัยอยูระหวางการจัดทําประกาศ

และกําหนดหลักเกณฑพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 ๒.  อาจารยของมหาวทิยาลัย ไดแก  อาจารยกมลวัฒน  ภูวิชิต  อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษา 

อังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับการคัดเ

ส

ซึ่งจะตองใชทนุการศึกษาประมาณปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขณะนีม้หาวิ

ากเงนิจากกองทุนพัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๙ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที่     

๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 

 ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสักทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นัน้         

ฝายเลขานุการได หนา              

ามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ ื่อโปรดพิจารณา

บรองรายงานการประชุม 

จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมจีํานวน  ๙  

ประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอที่ประชุมเพต

รั

๒๕๕๒ 



 -๑๒- 
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๙ / ๒๕๕๒  

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
 -  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงาน นิงานตามมติสภามหาวทิ / ๒๕๕๒  ผลการดําเน
มเปนมา  

ยาลัย ครั้งที่ ๙ 
ควา
ตามที่สภามหาวทิยา

ติตางๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน

มติที่ประชุม 

การพิจารณา (ราง)  ขอบงัคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาด

การกําหนดภาระงานทางวชิา

ลัย ในการประชุมค ุล ๒   

และมีม ํา วทิ

เรื่อง
ที่ 

ร้ังที ่๙ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที ่ ๒๘ ต

เสนอผลการดําเนนิงานตามมติสภามหา

การดําเนินงาน 

มอบหมายใหคณะกรรมการจัด

รางฯ และฝาย

าคม พ.ศ.๒๕๕

ยาลัย  ดังนี้  

ผูรับผิดชอบ 

๑ 

วย

การ ของผู

ดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ทํา

นิติการปรับแกตามมติ

สภา

 

ระ

งานท ) 

คณะกรรมการ

จัดทํารางฯ และ

ฝายนิติการ ฯ ซึง่จะนาํเสนอนายกสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใชและถือ

ปฏิบัติตอไป 

ขณะน้ีคณะกรรมการจัดทําราง

กําลังพิจารณาจัดทาํ รางประกาศภา

ี่เหลือ ตามทีก่ําหนดในขอ ๕ (๒

แหงขอบังคับ โดยจะนาํเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้ันตอน 

มอบหมายใหกองนโยบายและ

แผนรวบรวมเพื่อแจงหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย  และเตรียมการจัดสง

สํานักงานคณะก

๒ การพิจารณา (ราง) แผนการปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๓ 

รรมการพฒันาระบบ

ราชก ัติ

กองนโยบาย

และแผน 

าร  เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๓  ตอไป 

มอบหมายใหกองนโยบายและ

แผน  กรอกขอมูลโครงก

๓ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ      ารตางๆ ที่ไดรับ

กองนโยบาย

และแผน 

๒๕๕๒ 
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พ.ศ.๒๕๕๓   อนุมัติจัดสร ี  ๓  มิติ  

เพื่อแจงใหแตละหนวยงานดําเนนิการ

เบิกจ

ร  เขาสูระบบบัญช

ายตามโครงการ 

การดําเนินงาน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได

จัดทําหนงัสือราชการ  แจงมติสภา

มหาวิทยาลัย ไปยังบุคคลดังกลาว

รับทราบมติดังกลาวแลว  และมีหนังส

ราชการมายงัมหาวิทยาลัย  วาไม

เรื่อง
ที่ 

 มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ

๔ การพิจารณาจางผูเกษียณอายุราชการ

ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่คราว กรณี

อายุเกนิ ๖๕  ป  ซึ่งได

ือ



ประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป  

รายละเอียดจะนําเสนอตอทีป่ระชุม

ทราบในระเบียบวาระที่  ๔.๕ 

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

ที่ประชุมรับทราบ 

ยน  
 

๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยา
๒๕๕๒ 
  ความเปนมา  
  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนนิการสร

รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ถงึเด

ุป

ือนกันยายน  ๒๕๕๒  เพื่อนําเสนอตอ

ับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงาน

บประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน

มุ เพื่อทราบ 

 
 
ระเบียบวาร

๕.๑ (๑)  าและปรญิญาตรี 

(๒) ตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรี 
 กศ.บป.  ภาคเรียนที ่๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

(๓) นที่  ๑     

สภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังค

ง

ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) จงึนาํเสนอที่ประช
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ะท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับอนุปรญิญ
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียน ที ่๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๒(เพิ่มเติม) 
การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบ
ประเภท ภาค

  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับบัณฑิตศกึษา ภาคเรีย
ปการศึกษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

ญา และ

ปริญญาตรี ประ ) 

ทั้งนี้ มหาวทิยาลัยฯ ไดแต  ซึง่ผลเปนทีถู่กตองแลว        

จึงนาํเสนอสภามหาวทิยา ริญญ ศึกษาดังกลาว ดังนี้  
 

๑. ระดับ ประ วมทั้งส้ิน  ๗๖  คน ประกอบดวย 

 

ิจ  

๒. ระดับ .  รวมทั้งส้ิน  ๓๖  คน ประกอบดวย 

 

 

๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งส้ิน  ๖  คน  ประกอบดวย 

เภทภาคปกติ  และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา

ลัย  เพื่อพจิารณาอนุมัติใหป าบัตรผูสําเร็จการ

อนุปริญญา และปริญญาตรี เภทภาคปกติ  ร

๑.๑  สาขาวิชาการศึกษา   จํานวน  ๒ คน 

๑.๒  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๔๐ คน 

๑.๓  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๒ คน 

๑.๔  สาขาวิชาการบริหารธรุก จํานวน  ๑๘ คน

๑.๕  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๑๔ คน 

อนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป

๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๑  คน 

๒.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๒๗ คน

๒.๓  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ จํานวน  ๖ คน 

๒.๔  สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๒ คน 

 ๓.๑  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาํนวน  ๑  คน 

 ๓.๒  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  จาํนวน  ๕  คน 
 

 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

ละปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 
  

แ

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตตอที่ประชุม นาํระเบียบ

าระที่  ลัย ประจําป  

๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 

ว ๕.๒  เร่ือง  การพจิารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยา

  เปนวาระสุดทายใ

 
 ๕.๓  การพิจารณาคางานกองกลางเพือ่กําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘ 

ความเปนมา  
  ตามที ่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๐  

มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๑  มมีติเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย  เพื่อประเมิน    
• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 

๒๕๕๒ 
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ใหผานการประเมิน  เนื่องจากเห็นวางานมีคุณภาพ เหมาะสม  เปนไปตาม

งตําแหนง   

ประกอบดวย  ๔  องคประกอบ  ดังนี ้

การปฏิบัติงาน   

) 

องคประกอบที่ ๔  ความรูทีต่องการในการปฏิบัติงาน (๑๕ คะแนน) 

นน  แล ระเมิน  กาํหนดใหเปนระดับ ๗ – ๘      

น  ดัง ามองคประกอบที่ ๑ – ๔  ของ

นุการ  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย  ไดนาํเสนอที่ประชุม

ี่ ๔ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๒      

ท

เกณฑที่กําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘  ตามประกาศหลักเกณฑ และการประเมินคางานขอ

ประเภทผูบริหารของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ.๒๕๕๑  ซึ่งมหีลักเกณฑการประเมินวิเคราะหคางาน  

   องคประกอบที่ ๑  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  (๓๐  คะแนน) 

   องคประกอบที่ ๒  ความยุงยากของงานและความสามารถที่จาํเปนใน

  (๔๐  คะแนน) 

   องคประกอบที่ ๓  การควบคุมบังคับบัญชา และการตรวจสอบงาน (๑๕  คะแนน

   

รวมคะแนนทัง้ ๔  องคประกอบ  ๑๐๐  คะแ ะตําแหนงที่ผานการป

นั้น  จะตองไดคะแนนรวม  ๗๐ – ๘๐  คะแน ปรากฏผลการประเมินต

คณะกรรมการดังนี ้

   กรรมการคนที ่๑  ให  ๘๕.๒๕  คะแนน 

   กรรมการคนที ่๒  ให  ๘๓.๓๘  คะแนน 

   กรรมการคนที ่๓   ให  ๘๔  คะแนน 

      รวม  ๒๕๒.๖๓  คะแนน 

      เฉล่ีย  ๘๔.๒๑  คะแนน 

  งานเลขา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เมื่อคราวประชุม  คร้ังท

มีมติเหน็ชอบใหผานการประเมินคางานกองกลาง  เพื่อกําหนดใหเปนระดับ ๗ – ๘  จึงนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย 

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

  กฎหมายและระเบียบ ี่เกี่ยวของ 
ประกาศมหาว าลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  หลักเกณฑ และการประเมินคางาน   ทิย ของ

ตําแหนงผูบริหาร
 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาคางานกองกลางเพื่อกําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – 
 

๘ 

มติที่ประชุม   อนุมัติใหคางานกองกลาง กําหนดตําแหนงเปน ระดับ ๗ – ๘ ตามทีเ่สนอ 

๕.๔   
 
การพจิารณาอนุมัติการกาํหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 
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ความเปนมา 
ดวยคณะกรรมการพจิารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพ

ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข

ชร  

าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

 

งเพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ  

ตําแหนงรองศาสตราจารย จาํนวน ๑  ราย  ไดแก 

  ต

ในการประชุมคร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่๑๙  พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒  ที่ประชุมมมีติใหนาํเสนอสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหน

นายอารักษ  ชัยมงคล ําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘   ข้ัน  ๓๒,๑๖๐ บาท  

ตําแหนงเลขที ่ ๐๐๒๒  สาขาการบริหารการศึกษา  นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อ

เล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหการอนุมัติกาํหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

ถาบันอส ุดมศึกษา  เพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง   

รองศาสตราจารย จาํนวน  ๑  ราย ในตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม   
 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  ทัง้นี ้ ต้ังแตวันที ่ ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
๕.๕  การพิจารณา (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการใหอาจารย

ประจําตามสญัญาจางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวจิัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ความเปนมา 

  เพื่อเปนการสมควร จัดทาํระเบียบการใหอาจารยประจําตามสัญญาจางไปศึกษา  ฝกอบรม  

ิจัย  เพื่อใชเปนแนวทางในการบร าง  

พื่อพิจารณา รางระเบียบดังกลาว 

ดูงานและปฏิบัติการว ิหารงานบุคคลสําหรับอาจารยประจําตามสัญญาจ

ซึ่งระเบียบดังกลาวไดผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย ในคราว

ประชุมคร้ังที ่๓ / ๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  แลว  มหาวิทยาลัยฯ จึงนาํเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเ
 

  ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  วาดวยการใ ิจยั     

สนอแนะสรุปไดดังนี ้

“ศึกษา”  หมายความวา  “การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวจิัย

หอาจารยประจําตามสัญญาจางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการว

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ที่ประชุมพิจารณาใหมีการแกไข และขอเ

๑.  แกไขนิยามคําวา “ศึกษา”  ในขอ ๓  โดยตัดคําวา  “หรือการวิจยั”  เปนดังนี ้    

 

ตามหลักสูตร...หรือตอจากการฝกอบรมนัน้ดวย” 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 
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  ๒.  ความตามข

   “

ดภาคการศึกษา 

ดวยโรคที่ม ี

ษา  พ.ศ. ๒๕๔๙   

) 

 

ลน 

มติที่ประชุม

อ  ๕  ใหแกไข เปนดังนี ้

ขอ  ๕  อาจารยประจําตามสัญญาจาง  ทีจ่ะไปศึกษาในหรือตางประเทศ ตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

(๑) เปนผูมวีันปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป 

(๒) ผูไปศึกษาตองมีอายุไมเกนิ  ๔๕  ปบริบูรณ  นับถึงวันเป

(๓) เปนผูมีรางกายสมบูรณและไมเปนโรค ตามกฎ ก.พ.อ.  วา

ลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก

สําหรับผูที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ  นอกจากจะตองมคุีณสมบัติตาม (๑) (๒

และ (๓) แลว  จะตองเปนผูที่มีความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑทีจ่ะใชในการศึกษานั้นได 

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา 

 ๓.  ความตามขอ ๑๓  ใหแกไข เปนดังนี ้

   “ขอ  ๑๓  หลักเกณฑการจายเงนิเดือน หรือเงินประจาํตําแหนง หรือเงินอ่ืน ๆ   

ที่อาจารยประจําตามสัญญาจางพงึได  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจายเงินของประเภทนัน้ ๆ 

  ๔.  ในการพิจารณาอนุมัติใหไปศึกษาตอ  มหาวทิยาลัยฯ ควรพิจารณาสาขาวิชาที่ขาดแค
 

  อนุมัติใหความเหน็ชอบระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการ

ใหอาจา

รการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย

ําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบในคราวประชุมคร้ังตอไป 
 

ลยั 

รยประจําตามสัญญาจางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหลักการ และ

ใหทบทวนแกไขตามขอเสนอ  โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมกา

พิจารณาใหความเหน็ชอบ  และน

๕.๖   การพิจารณารายงานการประเมินตนเองตามหนาที่ และบทบาทของสภามหาวิทยา
ราชภฏักาํแพงเพชร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ความเปนมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดลงนามคํารับรองการปฏิบติัราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  กับสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไปแลวนัน้  โดยมีตัวช้ีวดัที่ ๑๒.๑  

ระดับคุณภาพของการกาํกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกาํหนดแนวทางการประเมินผล  จาํนวน  ๕  ประเด็น  ซึง่ในประเด็นที่   

๕  กาํหนด ดังนี ้

“

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 

ประเด็นที่ ๕  สภามหาวทิยาลัยกาํหนดใหมีการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทขอ

สภามหาวทิยาลัย/สถาบัน และการดําเนนิการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/

สถาบันใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน” 
 

ง

บ 

๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

าลัยและผูบริหาร  ดําเนนิการ กําหนด

แนวทางการประ

 

งหาคม พ.ศ.๒๕๕๒   

ัยได รายงาน

บ เพื่อ

อียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมในระ

เมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลงานมหาวทิยาลัยและผูบริหาร  ไดจัดทําเกณฑการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

ในการประชุม คร้ังที ่๗ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่๒๖ สิ

อนึ่ง สภามหาวิทยาล มอบหมายใหงานสภามหาวิทยาลัยดําเนนิการจัดทําเอกสาร

การประเมนิตนเองฯ  ซึ่งดําเนินการเสร็จส้ินแลว  จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเหน็ชอ

เปนแนวทางในการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป  รายละเ

เบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา รายงานการประเมินตนเองตามหนาที่ และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  
ที่ประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสภามหาวทิยาลัยในภาพรวม  ในประเด็นจํานวน

กรรมการที่เขารวมการประชมุในแตละคร้ัง  โดยมีคาเฉลีย่รอยละ  ๗๗.๙๖  ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่กาํหนดไว รอยละ  

๘๐  อาจสืบเนื่อ วามเชี่ยวชาญและมี

ภารกิจมาก ทาํใ ไมสามารถเขารวมประชุมทุกคร้ังได  แตทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กาํหนด ที่ประชุมจงึ

เสนอให

งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนบุคคลที่มีชื่อเสียง มีค

ห

มกีารประชุมนอกสถานที ่  

 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบผลการประเมินและขอเสนอแนะที่เสนอ 

 
๕.๒   การพจิารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยราชภฏั

กําแพงเพชร  ประจาํป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 
ความเปนมา  

  ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย ราชภัฏ 

พ.ศ.๒๕๔๗ หม

ิผล  การใชจายงบประมาณ  การจัดการศึกษา  และการวจิัย  นัน้   

วด ๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙  มาตรา ๕๐  และขอบังคับของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙  ตามคําส่ังสภามหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๑  ลงวนัที ่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑  โดยมีอํานาจหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

บัดน การติดตาม ตรวจสอบ และป านของมหาวทิ ําเน าม

หลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย และหลักเก ะวิธีการรับฟง

ความค สภามหา ว สรุปผลการติดตาม ตรวจส ละปร งาน

ข ห

คะแนน 

ี้  คณะกรรม ระเมินผลง ยาลัย ไดด ินการต

ณฑแล

ิดเหน็  ที่ไดรับความเห็นชอบจาก วทิยาลัย  แล อบแ ะเมินผล

องม าวทิยาลัยและผูบริหาร ดังนี ้
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
ที่ได 

ระดับ 

๑ ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ อธิการบดี 

คณบดีคณะครุศาสตร

๙๕ ดีมาก 

๒ ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วิชชุวรนันท  ๘๓ ดีมาก 

๓ ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ๘๕ ดีมาก 

๔ ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดีคณะวิทยาศาส

๘๓ ดีมาก 

๕ รองศาสตราจารยพรเพ็ญ  โชชัย ตรฯ ๘๘ ดีมาก 

๖ อาจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีฯ ๘๐ ดีมาก 

๗ ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย  ผาสุข ผูอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘๕ 

กําแพงเพชร แมสอด 

ดีมาก 

๘ ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ๘๓ ดีมาก 

๙ นางมะลิว ย  รอดกําเหนิด ปฏิบัติหนาท่ีแทน ผูอํานวยการ ๘๓ ดีมาก ัล

สํานักงานอธิการบดี 

๑๐ ผูชวยศาสตราจารยชชัชัย  พวกดี ผูอํานวยการสํานักศิลปะฯ ๘๑ ดีมาก 

๑๑ ผูชวยศาสตราจารยประพมิพร  โกศิยะกุล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ๘๕ ดีมาก 

๑๒ ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ ๘๕ ดีมาก 

๑๓ ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ธัญญะวัน ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพฯ ๘๓ ดีมาก 
 

รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 
ประเด็นพิจารณา  พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาว

ราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 

ิทยาลัย 

กประเด็น 

“การจัดการศึกษ

  ที่ประชุมใหแกไขหัวขอประเด็นการประเมนิหนวยงานสนับสนนุ ทัง้ ๕ หนวยงาน  จา

า”  เปน  “การสนับสนุนการจัดการศึกษา” 

 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  ตามที่เสนอ   

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จะจัดประชมุคณะกรรมการฯ  เพื่อวางแผนการจัด

ิจกรรมระดมทุนสนับสนุนการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย เนื่องในโอกาสวนัครบรอบการจัดต้ังมหาวิทยาลัย

ทีจ่ะถึงนี้ รวมถึงการพิจารณาหาแนวทางการ

น  

ะ

ระเบียบวาระท

ก

ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  ในวนัที่ ๑๗  กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๓  

จัดต้ังชมรมศิษยเกา  หากมีความคืบหนาจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหขอเสนอแนะตอไป 

  ที่ประชุมเสนอแนะใหดําเนนิการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ   เชน  ประเด็นการคาชายแด

ผลผลิตทางการเกษตร  หรือการเคล่ือนยายแรงงานตางชาติ  ที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  แล

ส่ิงแวดลอมในพื้นที ่

 
ี่  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

  อง

ทร  ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ  ทีข่ออนุญาตลาประชุม  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

นา

ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน  นําเสนอสรุปผลการประชุมสัมมนา  เร่ือง  บทบาทข

สภามหาวทิยาลัยกับการกาํกับนโยบายในสหรัฐอเมริกา : ประสบการณจากการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา

สภามหาวทิยาลัยของไทย  แทน  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจัน

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมขีอเสนอแนะดังนี ้  

๑. เอกสารทีน่ําเสนอ ควรระบุเปน “เอกสารเพื่อเปนกรณีศึกษา” 

๒.  สภาคณาจารยและขาราชการ  ควรสาํรวจและสรุปประเด็นความตองการการพฒั

ตนเองของบุคลากร  รวมถงึความคิดเหน็ตอการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย เพื่อเปนขอมูลใหสภา

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๘   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิไดเสนอใหมหาวิทยาลัยฯ จดัโครงการ / กจิกรรม 

ิคุณใหกับอาจารย  ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน หรือผูที่มีคุณธรรม

นหรือผลการเรียนดีเดน  หรือ

กรณีที่ไดรับรางวัลใดๆ ควรทาํการประชาสัมพันธใหรับทราบโด   โดยอาจออกเปนระเบียบเพื่อเปนแนว

ปฏิบัติโดยทั่วไป 

  สวนประเด ะอ่ืน างๆ แลว 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๙

 

ยกยอง เชิดชูเกียรติ  ประกาศเกียรต

จริยธรรม มีจรรยาบรรณดีเดน  รวมถงึนักศึกษาที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีผลงา

ยทัว่กนั

น็ขอเสนอแน ๆ ไดสอดแทรกไวในระเบียบวาระต

   เรื่อง
๑. กําหนดการปร วิทย

อ่ืน ๆ 
ะชุมสภามหา าลัยประจําป พ.ศ.๒๕๕๓  ดังนี ้

ครั้งที่ วันที ่

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ันวาคม 
๒๕๕๒ 

-๑๒- 

๑ / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๓ 

๒  

๓ / ๒๕๕๓ 

 / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๔  กุม   ๒๕๕๓

วันพุธที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๓ 

ภาพนัธ  

๔ / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๓ 

๓๕ / ๒๕๕๓ 

๖ / ๒๕๕๓ 

วันพุธที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕

วันพุธที่  ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

 

 
ครั้งที่ วันที ่

๗ / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

๘ / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

๙ / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๓ 

๑๐ / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

๑๑ / ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

๑๒/ ๒๕๕๓ วันพุธที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

 

๒. นายวีระศักด์ิ  ปบัว  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหา

แจงวาคณะกรรมการฯ  จะปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ในวนัที ่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  นี้    

เนื่องจาก ขอบั

ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธ

กึและสรุปรายงานการประ

วทิยาลัย 

งคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมิน ุม  

าวิทยาลัย

หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มิไดกําหนดไวอยางชัดเจน  จึงมีมติให ึกษา

ละนําเสนอสภามหาวทิยาลัย 

๔.  มหาวทิยาลัยฯ ไดรับแจงวา มารดาของอาจารยประเสริฐ  ตันส าลัย 

ผูทรงคุณวุฒ ิ ไดถึงแกกรรมลง  กําหนดพระราชทานเพลิง ในวนัที ่ ๑๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม  ในวนัอังคารที่  ๘  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  

ณ  วนัเทพศิรินทราวาส  จงึขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทกุท  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัน ุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙  ไมมีขอกําหนดเกีย่วกบัจํานวนวาระการดํารงตําแหนง ที่ประช

จึงมีมติใหความเหน็ชอบ  ใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกวาระหนึง่  โดยมอบหมายใหมห

จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการนาํเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามแตงต้ังตอไป 

 ๓.  ที่ประชุมอภิปรายประเด็นการกาํหนดอํานาจหนาทีข่องคณบดี  เนื่องจากพระราชบัญญัติ

ม ฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยศ

แ

กุล  กรรมการสภามหาวิทย

  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  นี้  โดย

าน รวมเปนเจาภาพในวนัดังกลาว

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๓๕  น. 

  (นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

ท ช 

 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๒  วันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 

-๑๒- 
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