• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุม ชั้น ๔ อาคาร K.U. Home
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
• ๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
• ๔. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๒. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
• ๑๕. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๖. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๓. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๔. ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว
๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๖. ผูชว ยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๒

-๒ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
หัวหนาฝายเลขานุการ
๒. นางปรียานุช พรหมภาสิต
ประจําฝายเลขานุการ
๓. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
ประจําฝายเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําเสนอตอที่ประชุมวา
ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ วิทยรัตน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดราชการ จึงขออนุญาตตอที่ประชุมให
นางปรียานุช พรหมภาสิต ผูช วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทน
ที่ประชุมอนุญาต
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงเรื่องตางๆ ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ตามที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยไดนําเสนอหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ตามขั้นตอนแหงประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาได
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวแลว ตัง้ แตวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
๒. กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร
ดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาในสวนภูมิภาค สําหรับ
ภาคเหนือกําหนดพระราชทานปริญญาบัตรในระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร กําหนดในวันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุม “ทีปงกรรัศมีโชติ”
ณ วิทยาเขตสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จึงใครขอเรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานเฝารับเสด็จฯ ในวันดังกลาว
๓. การสรรหาประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามทีน่ ายสมจิตร ลิ้มลือชา ไดลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงดวยนัน้ ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการสรรหา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๓บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงแทนบุคคลดังกลาว หากดําเนินการแลวเสร็จ จะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันจันทรที่
๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมนนทรีย อาคาร K.U.Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพมหานคร นัน้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน
๑๑ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพื่อโปรด
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้ง ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดซักถามเกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง ตัวบงชี้
๒.๑.๔ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทัง้ หมด (สมศ. ๖.๑) มหาวิทยาลัยฯ จึงขอชี้แจงดังนี้
๑. ผลการประเมินตนเอง ประจําป ๒๕๕๐ ระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานตามสูตร
ดังนี้
จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

x ๑๐๐

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น
๖๔ x ๑๐๐ = ๑๐๓.๒๓
๖๒
ตัวตั้ง คือ จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน นับจากหลักสูตรที่ไดรับการเห็นชอบของ สกอ. ได
๖๔ หลักสูตร ทั้งนี้ นับรวมหลักสูตรที่ไดมาตรฐานแตไมไดเปดสอน
ตัวหาร จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนในการศึกษา ๒๕๕๐ เทากับ ๖๒ หลักสูตร
ผลการดําเนนิ งาน จึงได ๑๐๓.๒๓ %
๒. ผลการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ตามสูตรขางตน ดังนี้
๓๑ x ๑๐๐ = ๕๐.๘๒
๖๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๔รฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ สกอ. ซึ่งเปนหลักสูตรที่ตองเปดสอนหลังจาก
ตุลาคม ๒๕๔๘ ดังนัน้ หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ ซึ่งเปดสอนกอนเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ จึงไมถกู
นับรวม
ตัวหาร เทากับ ๖๑ หลักสูตร คือ จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่เปดสอนในปการศึกษา
๒๕๕๐ นับรวมหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ ซึ่งเปดสอนกอนตุลาคม ๒๕๔๘ ตัด
ออก ๑ หลักสูตร เนื่องจากเปนหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๑
ผลการดําเนินงาน จึงได ๕๐.๘๒ %
ที่ประชุมรับทราบ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ เสนอแนะใหมหาวทิ ยาลัย
เรงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเดิม รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้หาก
หลักสูตรใดไมไดทําการเปดสอนจะตองพิจารณาทบทวนเพื่อทําการปดหลักสูตรในปการศึกษานัน้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่
๑ ใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีได
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อ ดําเนินการตามขอบังคับ และไดรายชื่อ
สรรหาคณบดี
ดําเนินการสรรหาบุคคลที่
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงตั้ง
เหมาะสมเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี เปนคณบดี ซึง่ จะไดนาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลยั พิจารณาคัดเลือกในระเบียบ
วาระที่ ๕.๕ ตอไป
๒

อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์
ประจําป ๒๕๕๒ จํานวน ๓ ราย
ไดแก
๑. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๒. นายกิติศักดิ์ นวลจันทรฉาย

มหาวิทยาลัยไดแจงรายชื่อบุคคลที่
ฝายเลขานุการ
ไดรับการอนุมตั ิใหปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อ
ดําเนินการตอไปแลว โดยจะเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๕๓. นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน

เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ นี้

เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
๓ อนุมัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ.
กองนโยบายและแผนไดแจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการเบิกจายตามโครงการ
๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
สนับสนุนโครงการจัดการแขงขัน ทีไ่ ดเสนอแลว
กีฬาประเพณีเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
ครั้งที่ ๓ “กลวยไขเกมส” และ
โครงการเพิ่มเติมการกอสราง
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

ผูรับผิดชอบ
- กองนโยบาย
และแผน
- สโมสร
เจาหนาที่และ
บุคลากร
- ฝายพัสดุ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ ความคืบหนาเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ความเปนมา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงความคืบหนาเกีย่ วกับการยกเลิกระบบซี
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ รวมทัง้ ขอหารือการดําเนินการใน
เรื่องตางๆ อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ไดมีการปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนขาราชการพลเรือน
สามัญใหม และกรมบัญชีกลางที่ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกีย่ วของ สรุปดังนี้
๑. คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเกีย่ วกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว
๒. ในระหวางนี้ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการที่เกี่ยวของ ไดแก การเบิกจายเงินเดือน
คาตอบแทนและเงินอื่นๆ รวมทัง้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป รอบ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ หรือรอบ ๑ ตุลาคม
๒๕๒๒ ตามบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. เดิม ตามระบบซี หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ จนกวา
จะมีการกําหนดหลักเกณฑเรื่องนี้ใหม ทัง้ นี้ตั้งแตวนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป เกณฑตางๆ ที่
ก.พ. กําหนดใชใหมหรือยกเลิก รวมทั้งที่กระทรวงการคลังยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง จะไมมีผลตอมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๖จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ งหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖ /
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ใหยกเลิก หมวดที่ ๓ การอุทธรณ ขอ ๑๑ แหงประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกี าร
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดไวแลว ดังนี้
“กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอ สภาสถาบันอุดมศึกษา
ไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับมติ
เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการพิจารณาคําอุทธรณ เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัยและใหคํา
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด”
ทั้งนี้ใหใชความตามประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ แทน รายละเอียด
ตามสําเนาประกาศแนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑
(๔) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๗ละ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนทีถ่ ูกตองแลว จึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมทั้งสิน้ ๑๗๓ คน ประกอบดวย
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๒๒ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๒ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๐๕ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๔๔ คน
๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ สิน้ ๑๖๙ คน ประกอบดวย
๒.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๒ คน
๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๒ คน
๒.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๙ คน
๒.๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๑๕๖ คน
๓. ระดับปริญญาโท ประกอบดวย
๓.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จํานวน ๑ คน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดนําเสนอผลการสอบวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษา
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ดวยแลว
๔. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบดวย
๔.๑ สาขาวิชาการศึกษา(หลักสูตรวิชาชีพครู) จํานวน ๒๑๔ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ , ภาค กศ.บป. , ระดับปริญญาโท และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาประทานทูลถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ความเปนมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๘แหง

เห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประทานทูลถวาย
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) เพื่อ
เปนเกียรติประวัติและเปนสิริมงคลแกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสืบไป รายละเอียด คําประกาศพระ
เกียรติคุณ ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาประทานทูลถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบประทานทูลถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเปนเกียรติประวัติและเปนสิรมิ งคลแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสืบไป
๕.๓ การพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี
ความเปนมา
ตามที่มพี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวนั ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับประกาศ
ณ วันที๑่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ นัน้
สืบเนื่องจากความตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดแก
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒) ทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๙บัดนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดนําเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ประกอบดวย
๑) ผูชว ยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ เพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
๒) รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน เพือ่ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา
๓) ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๔) ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน เพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย
๕) ผูชวยศาสตราจารยสุวทิ ย วงษบุญมาก เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายวิทยบริการ บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
๖) ผูชว ยศาสตราจารยธีระ ภักดี เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
ตรวจสอบภายในและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงของรองอธิการบดีในลําดับที่ ๖ จาก
”รองอธิการบดีฝายตรวจสอบภายในและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย” เปน ”รองอธิการบดีฝายจัด
การศึกษาภายนอกมหาวทิ ยาลัยและโครงการพิเศษ”
หลังจากนัน้ จึงมีมติใหความเห็นชอบดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองอธิการบดี ทั้ง ๖ รายตามที่เสนอ ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๑
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป สําหรับรองอธิการบดีคนที่ ๖ ใหจา ยเงินประจําตําแหนง ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
๒. สําหรับบุคคลที่ยังดํารงตําแหนงเดิมไมหมดวาระ ไดแก ผูชว ยศาสตราจารยสุวทิ ย
วงษบุญมาก ซึ่งยังคงดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และจะหมดวาระในวันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และ ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน ซึ่งยังคงดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และจะหมดวาระในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานของทัง้ สองหนวยงานดําเนินไปอยางตอเนื่อง จึงแตงตั้งให
๑) ผูชว ยศาสตราจารยสุวทิ ย วงษบุญมาก รองอธกิ ารบดีฝายวิทยบริการ บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อีกตําแหนงหนึง่ ตัง้ แต
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๐แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อีกตําแหนงหนึง่ ตัง้ แตวันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ จนกวาจะไดผดู ํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือจนกวาจะมี
คําสั่งเปลี่ยนแปลง
๕.๔ การพิจารณาแตงตัง้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ความเปนมา
สืบเนื่องจากความตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึง่ ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๓) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี ดังนั้น เพือ่ ใหการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อธิการบดีไดนาํ เสนอชื่อรองอธิการบดีเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแลว ไดแก ผูชว ยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ทัง้ นี้ตั้งวันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งผูชว ยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิจัย เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
๕.๕ การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น คณะกรรมการฯ
ไดดําเนินการเพื่อใหการไดมาซึ่งบุคคลทีเ่ หมาะสมสําหรับตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามกระบวนการและวิธีการแหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗ แลว จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีไดนาํ เสนอรายละเอียดตอสภา
มหาวิทยาลัย
นายวีระศักดิ์ ปบัวประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นําเสนอวา คณะกรรมการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และขอบังคับ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๑มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี
พ.ศ.๒๕๔๗ เปนที่เรียบรอยแลว โดยเรียงรายชื่อคณะและบุคคลตามลําดับตัวอักษร ดังนี้
๑. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม
๑) ผูชว ยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๒) อาจารยบญ
ุ เลิศ สงวนวัฒนา
๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑) ผูชว ยศาสตราจารยมัย ตะติยะ
๒) ผูชว ยศาสตราจารยวนิ ัย บุษบา
๓. คณะวิทยาการจัดการ
๑) ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๒) ผูชว ยศาสตราจารยปาจรีย ผลประเสริฐ
๔. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑) ผูชว ยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๒) รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย
อนึ่งบุคคลทีเ่ ปนผูสมควรไดรับการสรรหาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดตอบรับการ
ทาบทาม เพือ่ รับการกลั่นกรองเพื่อแตงตัง้ เปนคณบดี ถูกตองตามขอบังคับทุกประการ
ที่ประชุมขอใหคณะกรรมการแจกเอกสารประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศนการพัฒนาคณะของ
ผูสมควรไดรับการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณาเลือก
ประธานกรรมการสรรหาฯ ใหขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับเอกสารประวัติฯ ของ ผูชวยศาสตราจารย
ปรีชา ปญญา เนื่องจากคณะกรรมการไดรับบันทึกขอความชี้แจงการจัดทําเอกสารจากผูชวยศาสตราจารย
ปรีชา ปญญา วาไดรับเอกสารทาบทามจากเจาหนาที่ของคณะฯ ลาชาจึงทําใหการจัดทําเอกสารไมดีเทาที่ควร
แตทั้งนี้ คณะกรรมการไดพจิ ารณาเอกสารฯ แลวเห็นวาเอกสารของผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา ไดจัดทํา
มาเปนอยางดีแลว
สําหรับคณะครุศาสตรปรากฏวามีผูตอบรับการทาบทามเพียงคนเดียว คือ ผูชว ยศาสตราจารย
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ซึ่งไมเขาหลักเกณฑตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาํ หนดใหคณะกรรมการสรรหาฯ
เสนอชื่อไมนอยกวาสองคน
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะ ของผูไดรับการเสนอชือ่ และเอกสารอื่นๆ ประกอบแลว เห็นวาผูไ ดรับการเสนอชื่อจากคณะเทคโนโลยี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๒อุสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทุกคนเปนผูมีความเหมาะสม สามารถทําหนาที่เปนคณบดีได
สวนคณะครุศาสตร ซึง่ มีผูตอบรับการทาบทามเพียงรายเดียว ไมเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่กาํ หนดไว คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรดําเนินการสรรหาใหมโดยเร็ว
ประเด็นพิจารณา
๑. พิจารณาคัดเลือกคณบดีคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อแตงตั้งเปนคณบดีตอไป
๒. ในสวนของคณะครุศาสตร การสรรหาคณบดีไมเปนไปตามขอบังคับจึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุญาตใหดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับแตงตั้งเปนคณบดีคณะ
ครุศาสตรใหเปนไปตามขอบังคับตอไป
มติที่ประชุม
๑. มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี จํานวน ๔ คณะ ดังนี้
๑.๑ นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา แตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๒ ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ แตงตั้งเปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑.๓ ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน แตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑.๔ รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย แตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. ในสวนของคณะครุศาสตร ซึ่งมีผูตอบรับเพียงรายเดียว ไมเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว จึงมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีชุดเดิม ไปดําเนินการสรรหาใหม
๕.๖ การพิจารณาอนุมัตใิ หทุนสนับสนุนการศึกษาแกขา ราชการและบุคลากร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวยกองทุนพัฒนาขาราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๑
ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น ทั้งนี้ ความตามขอ ๗(๓) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
ขอรับทุน จะตองเปนขาราชการทีม่ ีอายุไมเกิน ๕๐ ปบริบูรณ นับถึงวันเริ่มเขาศึกษาตอ หากอายุเกิน ๕๐ ป
แตไมเกิน ๕๕ ปบริบูรณนับถึงวันเริ่มเขาศึกษาตอ และเปนการศึกษาตอที่ไมกระทบตอการปฏิบัติ
ราชการ ใหขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปนรายกรณี
อนึ่ง ขณะนี้มขี าราชการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน ๑ ราย ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยเพลินพิศ จุฬพันธทอง กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งมีอายุ ๕๒ ป ดังนัน้ เพื่อให
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๓เปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหทนุ สนับสนุน
การศึกษาแกข าราชการบุคคลดังกลาว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมตั ิใหทนุ สนับสนุนการศึกษาแกขาราชการและบุคลากร
ในกรณีอายุเกิน ๕๐ ปบริบรู ณนับถึงวันเริม่ เขาศึกษาตอ
มติที่ประชุม อนุมัติใหท ุนสนับสนุนการศึกษาแก ผูชวยศาสตราจารยเพลินพิศ จุฬพันธทอง
ตามที่เสนอ
๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ.๒๕๕๑
(ฉบับที่ ๒) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดออกระเบียบระเบียบวาดวยการเรียกเก็บเงิน
และการใชจายในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ไปแลวนัน้ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาปรับปรุงระเบียบดังกลาว ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใช
ความตอไปนีแ้ ทน
“ขอ ๙. มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่กําหนดในขอ ๕ จาก
นักศึกษาในลักษณะเหมาจายตลอดหลักสูตรหรือใหแบงจายเปนรายงวดก็ได โดยจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ”
๒. ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐. ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถศึกษาใหครบถวนตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด
ภายในระยะเวลาสามภาคเรียน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป โดยชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาที่กาํ หนดใหนักศึกษาภาคปกติ หรือภาคพิเศษ แลวแตกรณี ตองชําระ ตามรายการทีก่ ําหนดในขอ
๕ ระเบียบวาดวยการเรียกเก็บเงินและการใชจายในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑”
รายละเอียดตามระเบียบที่แนบทายระเบียบวาระนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๔ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒
อนึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบระเบียบฯ แลว มหาวิทยาลัยใครขอนําเสนอประกาศที่เกีย่ วของตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบดังนี้
๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเรื่อง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
อื่นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและสาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและสาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบตามที่เสนอ โดยใหแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครูและสาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ในขอ ๑. จาก “คาเอกสารประกอบการสมัคร”
เปน “คาธรรมเนียมการสมัครและการรายงานตัว”
๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศการจัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ที่มฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ...
ความเปนมา
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก ฉบับวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๔๙
ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ นั้น
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีความคลองตัวในการดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยฯ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาการจัดตั้งสวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยใหแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานผูอํานวยการ
(๒) สํานักวิชาการและจัดการศึกษา
๒. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานผูอํานวยการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๕รายละเอียดการจัดโครงสรางและการจัดระบบงานของสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด และสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศการจัดตั้งสวนราชการ
ั าแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ...
ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏกํ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดตั้งสวนราชการภายใน ทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ ๒ หนวยงาน ไดแก
๑.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยใหแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานผูอํานวยการ
(๒) สํานักงานวิชาการและจัดการศึกษา
๑.๒ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานผูอํานวยการ
โดยใหตัดงานตรวจสอบภายในออกจากโครงสรางของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๒. อนุมัติตําแหนงผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ๑ ตําแหนง ทั้ง ๒ หนวยงาน โดยให
ดําเนินการสรรหาผูอํานวยการพรอมกับหนวยงานอืน่ ทีจ่ ะหมดวาระ
๓. อนุมัติใหเบิกเงินตําแหนงบริหารสําหรับผูอํานวยการ ๑ คน และ รองผูอํานวยการ ๑ คน
โดยใชงบประมาณเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย
๕.๙ การพิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก
นายพงศชัย กลิ่นหอม ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗ ขนั้ ๑๕,๘๔๐ บาท ตําแหนงเลขที่
๐๑๓๒ สาขาเกษตรศาสตร นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๖ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหการอนุมัติกาํ หนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนและแตงขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ในตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ ทัง้ นี้ ตัง้ แตวันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๑

๕.๑๐ การพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทาคณะ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคาํ สั่งแตงตั้ง ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอาํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๐๐๕ / ๒๕๔๘ สั่ง ณ วันที่
๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ทัง้ นี้ ตั้งแตวนั ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป มีผลใหการดํารงตําแหนงของ
ผูอํานวยการทัง้ ๔ หนวยงานจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นีน้ นั้
ประกอบกับ มหาวิทยาลัยไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการจัดตั้งสวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ในระเบียบวาระที่ ๕.๘ ดวยนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา
หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะเทียบเทาคณะ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบดวย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) และ(๔) ประเภทละ
หนึง่ คน กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทําหนาที่ดําเนินการ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพือ่ ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะ
เทียบเทาคณะ โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ ริหารทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ ตามที่กรรมการแตละกลุมนําเสนอดังนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๗ประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ กรรมการสภาฯจากผูบริหาร กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการฯ ดําเนินการใหเปนไปตาม ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยเครงครัดและ
เปนไปตามกําหนดเวลา
๕.๑๑ การพิจารณาคํารับรองการปฏิบตั ิราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยฯ ไดนาํ เสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเสนอใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาลงนามไป
แลวนั้น เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ
มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาคํารับรองการปฏิบตั ิราชการและคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลกํากับและดําเนินงานตามตัวชี้วัด และ
รายงานผลการดําเนินงาน รวมทัง้ อุปสรรคตางๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
๕.๑๒ การพิจารณาดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา
ความเปนมา
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีตัวชี้วัดที่ ๑๒ เรื่อง ระดับ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

-๑๘ยตัวชีว้ ัดยอย ๒ ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลยั
ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒ ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูก ารปฏิบัติ
อนึ่งเพื่อใหระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาทีแ่ ละบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและ
การถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ
จึงไดจัดทํา (ราง) แผนปฏิบตั ิงานเพื่อความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม มีมติใหความเห็นชอบดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูส ถาบันอุดมศึกษา โดย
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําเสนอแตงตัง้ คณะกรรมการและดําเนินการตามรางทีน่ ําเสนอ ทัง้ นี้ ในสวนของ
ประเด็นการกํากับดูแลและควบคุมตรวจสอบนั้น มอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามขั้นตอน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๒๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ สําหรับเวลาและสถานที่ในการประชุมจะแจงใหกรรมการทราบตอไป
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(นางปรียานุช พรหมภาสิต)

-๑๙-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

