
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

• รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

  จั แกว ามหาวิทยาลัย 

ักก ามหาวิทยาลัย 

ลัย

าลัย 

 

งษ  

กคณาจารยประจํา 

วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ 
วันพธุที่  ๒๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี   

มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร   

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

ก.  รายนามกรรมการที่เขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม นทร      นายกสภ

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  ร าร   กรรมการสภ

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

•   ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยา

ผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทย

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

๑๒. นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๓. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕. รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจา

• ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย
  
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑. พลอากาศเอกเสริมยทุธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๒. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ



 -๒- 

 ๕. นายสุชาติ   ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๖. นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร   ๗. รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน  
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณ
 

ารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึง

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ขออนุญาตตอ  

ที่ประชุมนําเสนอระเบียบวาระที่  ๔.๑ เร่ือง  รายชื่อผูไดรับเ

     

ลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย

หนง  ตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ  เพื่อจะไดขออนุญาตใหกรรมการสภา

หาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจําเขารวมประชุมตอไป  

 

๔.๑ รา กเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั  จากคณาจารยประจํา แทนบุคคลเดิม     

ประจํา แทนบุคคลเดิมที่พนจากตําแ

ม

 ที่ประชุมอนุญาต 
 

ยช่ือผูไดรับเลือ
ที่พนจากตําแหนง   

ความเปนมา 
  ตามที ่ผูชวยศาสตราจารยกวี  ครองแกว  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   เปนผลใหการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจํา  

ส้ินสุดลง มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จากคณ

ประจําแทนตําแหนงทีว่างลง  ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวทิยาลัยรา

าจารย

ชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ 

บเลือกเปนตนไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกแลว ต้ังแตวนัที ่ ๒๓  

ิถุนายน  ๒๕๕๒  

หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งได

ดําเนนิการเสร็จส้ินแลว  ไดแก  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ   

  ทั้งนี้  ตามขอบังคับฯ  กําหนดใหอธิการบดีนําเสนอชื่อบุคคลที่ไดรับการเลือก  เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และใหผูไดรับเลือกมีสถานภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้ังแตวนัที่มหาวทิยาลัย

ประกาศรายช่ือผูไดรั

ม     จงึนาํเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ  เพื่อจะไดเชิญ รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  

เขารวมประชุมตอไป 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
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ที่ป รับทราบ  และอนุญาตให รองศาสตราจารระชุม ยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ   กรรมการสภา

ารยประจํา  เขารวมประชุม มหาวิทยาลัย  จากคณาจ
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  -  ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที่ 

พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ เว

๒๗   

ลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชมุสักทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นัน้      

ายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประช

 

ติที่ประชุม

ฝ มุเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมจีํานวน  ๑๗  หนา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี ้ จงึนาํเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม 

ม     ใหตัดขอความในหนา  ๘  หัวขอการดําเนินงาน  ขอความ  “ซึ่งเปาหมาย

 ออก 

หลังจากนั้นจงึมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๔ / ๒๕๕๒  

 

จะตอง.....จัดอันดับช้ันนําของโลก”  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี

 -  ไมม ี

 ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
๔.๒   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๔ / ๒๕๕๒  

ความเปนมา  
ตามที่ ยั ในการประชุมคร้ังที ่๔ ุธที่ ๒๗  พฤษ    

พ ๕๕๒ ยัฯ จึง ม ัย  

สภามหาวทิยาล / ๒๕๕๒  เมื่อวนัพ ภาคม            

.ศ.๒   และมีมติตางๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาล

ารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ

มติที่ประชุม 

มอบหมายใหรองศาส

ขอนําเสนอผลการดําเนนิงานตาม

นี้  

ติสภามหาวทิยาล

ผูรับผ

         

ตามเอกส วาระ

เรื่องท่ี ิดชอบ การดําเนินงาน 

๑ ตราจารยธวัช       

วีร

อยูระหวางการตรวจสอบกับฝาย

การเ

รองอธิการบดีฝาย

ะศิริวัฒน  รองอธิการบดีฝายวางแผน

และพัฒนา  ตรวจสอบยอดเงินคงคลัง

คงเหลือ  ณ  ปจจุบัน  

ใหความเหน็ชอบแตงต้ังนายสมจ

งนิ  ซึ่งจะแจงผลให 

สภามหาวทิยาลัยทราบตอไป 

มหาวิทยาลัยไดประสาน

วางแผนและ

พัฒนา 

๒ ิตร    

ล้ิมลือชา  เปนประธานกรรมการสงเสริม

กับ

ประธานกรรมการเพื่อดําเนนิการ

องอธิการบดี

ายวิทยบริการฯ 

ร

ฝ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
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กิจการมหาวิท ตวันที ่ ๒๗  

พ

คัดเลือก  ิจการ  ยาลัย  ทั้งนี้ต้ังแ กรรมการสงเสริมก
 

 
ฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 

มติที่ประชุม

มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

การดําเนเรื่องท่ี  ินงาน ผูรับผิดชอบ 

๓ ความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการ

คัดเลือกกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

 

ส

.๒ 

ขานุการ 

 

-คณะ

กรรมการฯ 

 ให ๑. มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

คัดเลือกกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวิทยาลัย   

๒. คณะกรรมการฯ ไดดําเนนิการจัด

ประชุมและคัดเลือกแลว  ซึง่จะ

นําเสนอรายชือ่คณะกรรมการ

-

งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตอ

สภามหาวทิยาลัย ใหความ

เห็นชอบ ในระเบียบวาระที ่๕

มีคําส่ังแตงต้ังคณะก

คัดเลือกกรรมการพิจารณาตําแหน

ฝายเล

 

๔   ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

ม

รรมการ

ง

ทางว

กทานทราบแลว 

ายนิติการ

และการ

-ฝ

หาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ใหความเหน็ชอบแ

ิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  และแจงให

คณะกรรมการทุ

เจาหนาที ่

 

๕ ผนรับนักศึกษา

ห

ําป

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบ

สํานักสงเสริม

านทะเบียน 

ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาค กศ.บป. ประจ

การศึกษา ๒๕๕๒  

ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการ

ียนไดจัดทําประกาศรับสมัคร

นักศึกษาแลว   

วิชาการและ

ง

๖ 

ปร

นโลยอุีตสาหกรรม 

มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประจ

-ฝายเลขานุการ 

ะจําคณะ ๓ คณะ  ไดแก คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คณะวิทยาการ

จัดการ  และคณะเทคโ

ําคณะทัง้ ๓ คณะ ตามที่เสนอ

แลว 

มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ทบทว

 

๗ ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการ

ทบทวนระเบียบและขอบังคับมหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร   

 

นระเบียบและขอบังคับ

มหา ว วิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แล

โดยกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ

ดังนี ้

๑. ดําเนินการพิจารณาทบทวน

-ฝายเลขานุการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
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ระเบียบและ ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกํา อแนะแพงเพชร เพื่อ  เสน

แนวทางการปรับปรุง 

 
การดําเนินงานเรื่องท่ี  ผูรับผิดชอบ มติที่ประชุม 

๗ ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการ

ทบทวนระเบียบและขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  (ตอ) 

 

ระเบ น แลียบและขอบังคับใหเปนปจจุบั

มีความคลองตัวในการปฏิบัติ  

หลักการบริหารจัดการที่ดี  

๒. จัดทํา (ราง) ระเบียบและ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร โดยอาจรับฟงความ

ะ

โดยยึด

คิดเห ีการ

มหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบ  

 

็นจากผูมีสวนเกี่ยวของดวยวิธ

ที่หลากหลาย  เพื่อนําเสนอสภา

๘ 

ร  

คณ

ร

มหาวิทยาลัยไดถายทอดแผน

ดังกลาวใหกบัทุกหนวยงานแลว 

กองนโยบาย

และแผน 

ใหความเหน็ชอบการทบทวน

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพช

ะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา

คณะ เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติราชกา

ของมหาวทิยาลัย  และหนวยงาน 

๙ ใหความเหน็ชอบแผนท่ียทุธศาสตรขอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกํา

ง

แพงเพชร  คณะ

แล

แลว  

มหาวิทยาลัยไดถายทอดแผนที่

ยุทธศาสตรใหกับทุกหนวยงาน

คณะวิทยาการจัดการ  ไดแกไข

หลักสูตร ทั้ง ๒ หลักสูตร ตาม

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ะหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

ใหความเหน็ชอบหลักสูตร ของค

กองนโยบาย

และแผน

๑๐ ณะ

วิท

าสตรบัณฑิต  

สา และ เอกสาร

คณะวิทยาการ

จัดการ ยาการจัดการ ดังนี ้

๖.๑  หลักสูตรศิลปศ

ขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว   

๖.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานเิทศศาสตร 

ใหความ

ไดนําเสนอหลักสูตรพรอม

ประกอบ ไปยงัสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลว 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ไดแกไขหลั

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

๑๑ เหน็ชอบหลักสูตร ของคณะ

มน ยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

กสูตร ตาม

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  
ุษ
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ภาษาไทย 

 

และไดนําเสนอหลักสูตรพรอมเอกสาร

ประกอบ ไป

คณะ

ยงัสํานักงาน

กรรมการการอุดมศึกษา แลว 

 
การดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได

แกไขหลักสูตร ทัง้ ๒ หลักสูตร ตาม

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแ

ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําแบบเสนอ

ขอมูลหลักส

เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ มติที่ประชุม 

ใหความเหน็ชอบหลักสูตร ของคณะ

เทคโนโล

๑๒ 

ยีอุตสาหกรรม  ดังนี ้

  

ัดการ 

๘.๒  ณัฑิต  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ลว  

ูตร(สมอ.๐๒) ซึง่จะตอง

จัดสงสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๗  มถิุนายน 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม   

๘.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยโีลจิสติกสและการ

จ

หลักสูตรเทคโนโลยีบ

 

 ๒๕๕๒ นี ้
 

าบ ที่ประชุมรับทร
 

๔.๓  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชีว้ัด “ระดับความพึงพอใจ
บัณฑิต และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา” ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ความเปนมา  
  ตามที ่ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัด “ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษา” ไวในมิติที่ ๒  มิติดานคุณภาพ ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑  นั้น  ทั้งนี้สํานักงานสถิติแหงชาติ  ซ

ตอ

การ

ึ่งเปนผูดําเนินการสํารวจ

ตามตัวช้ีวัดดังกล ปรายงานผลการสํารวจและจัดสงใหมหาวิทยาลัยแลว  มหาวิทยาลัยจงึ

ําเสนอรายงานผลดังกลาวตอสภามหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณารับทราบและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุง

บ 

าว  ไดดําเนินการสรุ

น

มหาวทิยาลัยตอไป  (เอกสารแยกเลม)  จงึนาํเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ 
 

าที่ประชุมรับทร
 

๔.๔  สรุปผลการดําเนินการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
มหาวทิยาลัยราชภฏั  ๔๐ แหง 
  ความเปนมา  
  ดวยสํานักงานที่ประชุมอธกิารบดี  ไดสรุปผลการดําเนินการโปรดเกลาฯ  แตงต้ังนายกสภา

มหาวิทยาลัย แล ลัยราชภัฏ  ๔๐ แหง  เพื่อเปนขอมูลในการสรางเครือขายของสภาะอธิการบดีมหาวิทยา
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มหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี ้ จึงนําเสนอทีป่ระชุม เพื่อ

โปรดทร
าบ 

าบ 
ที่ประชุมรับทร

 
 
 
๔.๕  สรุปผลการดําเนินการ โครงการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “CHANGE ซี เปน แทง” 

  ความเปนมา  
   สืบเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่จะมีผล

ทําใหมีการจัดประเภทตําแหนงใหมจากเดมิที่กาํหนดประเภทตําแหนง แบงออกเปน  ๓  ประเภท คือ (๑)  

ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง  (๒)  ตําแหนงประเภทวิชาการและวิชาชพีเฉพาะ (๓)  ตําแหนง

 

ที่ไดกําหนดรวมกนัไวเปน ๑๑ ระดับ  แตในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม 

ไดยกเลิกระบบ  ง

ั้งนี้  การเปล่ียนแปลงดังกลาว  จะมีผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางบัญชีเงินเดือน รวมทัง้

ระบบบริหารงาน

าชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงไดจัด

โครงการบรรยายพิเศษ  เร่ือง “ CHANGE  ซี  เปน  แทง” ข้ึน เมื่อวนัที ่ ๑๙  มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๒  ที่ผานมา 

 จงึนาํเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ 

ท คล  มหาวิทยาลัย ติดตาม

และดําเนนิก

 
ระเบียบวาร

๕.๑ (๑)  ูสําเรจ็การศึกษา  ระดับอนุปรญิญา และปริญญา
ิ ภาคเรียนที่ ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  

(๒) ญิญา

ประเภททัว่ไป   โดยมีมาตรฐานกลางในการกําหนดระดับตําแหนงเพียงหนึ่งเดียว  ทีเ่รียกกนัวา “ซี”  คือ  การมี

Common Level  

“ซี”  หรือ Common Level   และไดจัดทํามาตรฐานกําหนดระดับตําแหนงแยกตามลักษณะขอ

ประเภทตําแหนง  ซึง่ไดกําหนดประเภทตําแหนงไว ๔ ประเภท ไดแก (๑)  ตําแหนงประเภทบริหาร (ระดับตนและ

ระดับสูง)  (๒)  ตําแหนงประเภทอํานวยการ (ระดับตนและระดับสูง)  (๓)  ตําแหนงประเภทวิชาการ   

(ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ และระดับผูทรงคุณวุฒิ)    (๔)  ตําแหนง

ประเภททัว่ไป     

ท

บุคคลในทกุสวนราชการ  ซึง่เปนผลกระทบโดยตรงตอขาราชการในมหาวทิยาลัย  ดังนัน้  

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  สภาคณาจารยและขาร

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบทายระเบียบวาระนี้) 
 

ี่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุค

ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

ะท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผ
ตรี ประเภท ภาคปกต

 การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับอนุปริญญา และ ปร
ตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๑  
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ฑิต  

ความเปนมา  
เนื่องจา า  ๒๕ ารศึกษาระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ประเภท และ ยบัตรบัณฑิต  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประ ง ําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  

ซึ่งผลเปนที่ถกูตองแลว  จ   เพือ่พ ปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา

ดังกลาว ดังนี ้(ร
 

๑. ระดับ ี ประ ทั้งส้ิน  ๖  คน ประกอบดวย 

 

๑.๔  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๑  คน 

ดวย 

๑.๒  สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๖๓ คน 

 

กในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษ ๕๑ มีผูสําเรจ็ก

ภาคปกติ   ประเภท กศ.บป.  ระดับประกาศนี

ชุม) ทั้งนี ้มหาวทิยาลัยฯ ไดแตงต้ั คณะกรรมการด

ึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย ิจารณาอนมุัติให

ายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้) 

อนุปริญญา และปริญญาตร เภทภาคปกติ  รวม

๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๑ คน 

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๓ คน 

๑.๓  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ จํานวน  ๑ คน 

๒.  ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ส้ิน  ๑๖๐ คน ประกอบ

๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๙๐ คน 

๑.๓  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน  ๗ คน 

๓.  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิชาชีพครู  จํานวน  ๒  คน
 

 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ติ  ภาค กศ.บป.  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ   ภาคเรียนที่  ๓   

ปการศึกษา  ๒๕

ประเภทภาคปก

๕๑  
  
  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 

 
๕.๒  การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ความเปนมา 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๔ / ๒๕๕๒ ใหความเหน็ชอบแตงต้ัง นายสมจิตร  

ล้ิมลือชา  ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   แลว  โดยสภามหาวิทยาลัยมีคําส่ัง

าลัย 

ดําเนินการคัดเลือก

บุคคลที่เหมาะส

แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ตามคําส่ังสภามหาวทิย

ที่ ๐๑๘ / ๒๕๕๒  ส่ัง  ณ วนัที ่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ดวยนัน้  บัดนี้ คณะกรรมการได

มเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุ ิ แลว    

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๙- 

อนึ่ง  ตามความในขอ  ๕. แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคณะกรรมกา

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ร

  พ.ศ.๒๕๔๗  กาํหนดใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประกอบดวย 

  

  งคการนักศึกษา    

  ๓.  กรรม ุฒิจากบ

ึ่ง คําแนะนาํขอ รบดี 

อสภามห ความเห็นชอบและแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมห ย

น รมหาวิทยา

วุฒิจากบ นอก  เปนกรรมการ  ดังนี ้

สถานภาพทางสังคม ภูม า 

๑.  ประธานกรรมการ 

๒.  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ประธานสภานักศึกษา และนายกอ

การผูทรงคุณว ุคคลภายนอกจํานวนเจด็ถึงสิบเอ็ดคน 

แตงต้ังจากรองอธิการบดีโดย งอธิกา๔.  กรรมการและเลขานุการ ซ

มหาวิทยาลัยจึงนาํเสน าวทิยาลัยให

าวิท าลัย  ดังนี ้

๑.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา  เป ประธานกรรมการสงเสริมกิจกา ลัย 

๒.  กรรมการผูทรงคุณ ุคคลภาย

ที่ ชื่อ - สกลุ อาชีพ / ิลําเน

๑ พันตํารวจเอกวัชรา  ศ นะ ิริรัต ิสภา จงัหวัดตาก สมาชิกวุฒ ตาก 

๒ นายอํานาจ  นันทหาร นักธุรกิจ ตาก 

๓ นายชัยยทุธ  เสณีตันติกุล   ประธานหอการคาจังหวัดตาก ตาก 

๔ นายเทอดเกยีรติ  ชินสรนันท มนตรีเมืองแมสอด นายกเทศ ตาก 

๕ นางสุรีรัตน  เครือวงศ นักธุรกิจ ตาก 

๖ นายชัยวฒัน  วิทิตธรรมวงศ นักธุรกิจ ตาก 

๗ นางพยอม  สุขโรจน      นักธุรกิจ กําแพงเพชร 

๘ นายเฉลิมพล  เลาเจริญ นายกสมาคมชาวไรออย เขต ๖ กําแพงเพชร 

๙ กําแพงเพชร นายภูกจิ  สุจริตธรรม  นักธุรกิจ 

๑๐ นายทรงวุฒ ิ จงมีความสุข นักธุรกิจ กําแพงเพชร 

๓.  กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ประธานสภานักศึกษาและนายกองคการนักศึกษา        

ภาคปกติ และ  ภ

.  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งแตงต้ังจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี   ไดแก  

ผูชวยศา ะศิลปวฒันธรรม 

 (ราง) คําส่ังแนบทายระเบียบวาระนี ้   
 

าค กศ.บป.  ทั้งที่กาํแพงเพชร และศูนยอุดมศึกษาแมสอด  จํานวนทั้งส้ิน  ๘  คน 

๔

สตราจารยสุวทิย  วงษบุญมาก  รองอธิการบดีฝายวทิยบริการ  บริการวิชาการแล

รายละเอียดตาม

  ประเด็นพิจารณา  พิจารณาใหความเห็นชอบและแตงต้ังกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทย
 

มติที่ประชุม    ใหความเหน็ชอบแตงต้ังกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ 
 

าลัย 

๕.๓    การพจิารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการประจาํคณะ 
ความเปนมา 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๐- 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมก รประจําคณา ะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

นัที่ ๑ ๐  ไปแลวนัน้ เนื่องจากมกีาร

คณะม ตร  จงึไดเสนอชือ่

  ตะติยะ  ประธาน 

 

 

  

ลขานุการ 

  หาวิทยาลัยจึงนาํเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอสภา

มหาวิทย

า

ตามคําส่ังสภามหาวทิยาลัย ที่  ๐๑๐ / ๒๕๕๐  ส่ัง ณ  ว  ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕

เปล่ียนแปลงผูบริหารระดับคณะ  ซึ่งไดดําเนนิการเสร็จส้ินแลว  นุษยศาสตรและสงัคมศาส

บุคคลทีม่ีการเปล่ียนแปลง เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจําคณะ ดังนี ้

  ๑)  ผูชวยศาสตราจารยมัย

 ๒)  อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต  รองประธาน 

๓)  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกล่ินจนัทร  กรรมการ  

๔)  อาจารยประดิษฐ  นารีรักษ   กรรมการ 

  ๕)  ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักด์ิ  เขียวเขิน กรรมการและเ

ม

าลัย เพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป   
 

ประเด็นพิจารณ  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร  ตามที่เสนอ  ทั้งนี้ต้ังแตวนัที่ ๒๔  มิถนุายน  พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนไป 

 
๕.๔  การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

การรับจายเงนิในการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.๒๕๕๒ 
ความเปนมา     

วาดวย

เพื่อใหการจัดการศึก ะดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดําเน

ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  มีแนวปฏิบัติเปนปจจุบนัและเปนแนวทางเดียวกนั  มหาวิทยาลัยฯ

อนําเสนอ  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   วาดวยการรับจายเงนิในการจ

ษาร นิไป

 จงึ

ัดการศึกษาระดับ

เบียบดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบั ราง)ระเบียบฯ 

 

ข

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒ ตอสภามหาวทิยาลัย โดยรางระ

ณฑิตศึกษาแลว  เมื่อวนัที่  ๑๙  มถิุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ผานมา  รายละเอียด(

ตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี ้

ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  

กําแพงเพชร   วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

มติที่ประชุม ใหแกไขขอความ  ดังนี้   

ใหแกไขขอความชื่อระเบียบ “วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.  ศ. ๒๕๕๒“   เปน  “วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๕๒” 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๑- 

ขอ ๔ ใหเพิ่มคําจํากัดความ และความหมายของ “ศูนยอุดมศึกษา”  หมายความวา  

ศูนยการศึกษาที่มหาวทิยาลัยใชเปนสถานท่ีของการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ และใชขอความตอไปนี้แทน  “ขอ ๑๐  เงนิคาธรรมเนียมที ่

มหาวิทยาลัยเรีย ีใด ๆ เวนแต   

(๑) คาลงทะเบียนรายวิชาทีน่ักศึกษาขอถอนภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับต้ังแตวันเปด 

 

ายใน  ๒๐ วัน นับต้ังแตวนัเปดภาค

ียน    

ีมติใหความเห็นชอบระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ

ายเงินในการจั

าม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน
องมหาวิทยาล  

ขอ ๕.๑๒ ใหแกขอความ “การสอบประมวลความรู”  เปน  “การทดสอบประมวลความรู” 

ขอ ๕.๑๓ (๕) ใหแกไขขอความ “ขอ ๕.๑๓(๘)”  เปน  “ขอ ๕.๑๓(๔)” 

กเก็บจากนกัศึกษาตามระเบียบนี ้ นักศึกษาจะขอคืนมิไดไมวากรณ

ภาคเรียน 

  (๒)  คาบํารุงมหาวิทยาลัยตามขอ  ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, ๕.๖, ๕.๗, ๕.๘, ๕.๙, ขอ

๕.๑๒ (๑) และขอ ๕.๑๔  สําหรับนักศึกษาที่ลาออกจากมหาวทิยาลัยภ

เร

ขอ ๑๒ (๒) ใหตัดขอความ “ยกเวนคาใชจายตามขอ ๑๑.๔”  ออก 
 

 หลังจากนั้นจงึม

จ ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒  ในหลกัการ และมอบหมายใหมหาวทิยาลัย

ตรวจสอบการแกไข เพื่อนาํเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 

 
๕.๕   การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ การติดต

ข ัย และผูบริหาร
ความเปนมา 

 ตามทีพ่ระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มีผลบังคับใช  โดยความในหมวด  ๔  

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  มาตรา ๔๙  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 

ลัยแตงต้ังโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย   
 

ผลงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวยประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก    

ซึ่งสภามหาวทิยา
แนวปฏบิัติ 

 ๑.  สภามหาวทิยาลัยไดออกขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใชเมื่อวันที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙  

โดยกําหนดใหมี รแ ลัย  มีอํานาจ 

หนาที ่ตามทีก่ําห ดใ าจ

สิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  การจัดการ

ศึกษาและการวิจ        

ของมหาวทิยาลัยมาใหขอมลูหรือสงมอบเอกสารหลักฐานแกคณะกรรมการเพื่อประกอบการพจิารณาได 

กา ตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยา

น นมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะใหมีอําน

หนาที่ดังตอไปนี ้

 ๑) ในการติดตามประเมินประ

ัย ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหหนวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของในหนวยงานตางๆ          

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

 ๒) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 ๓) กําหนดหลักเกณฑและวธิีการรับฟงความคิดเหน็อยางกวางขวางเกีย่วกับการปฏิบัติ

หนาที่ของมหาวทิยาลัย และของอธิการบดี เพื่ออนวุัตรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๕๐ (๑)  แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทย

หหลักเ ากสภามหาวิทยาลัย 

๒. สภ ราคม พ.ศ.๒๕๕๑   

ใหความเหน็ชอบแตงต้ังค ัย ตามคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแ

 

ินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยแล

าํป 

๕๒  

ตาม

รวจสอบและป

ิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  คณะกรรมการฯ จงึขอนําเสนอราง

หลักเกณฑ  วธิีก

าลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  

ใ กณฑตามทีก่ําหนดในขอ ๒) และ ๓) ตองไดรับความเห็นชอบจ

ามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที ่๙ / ๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓  มก

ณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาล

พงเพชร ที่  ๐๐๒ / ๒๕๕๑ ประกอบดวย 

๑)  นายวีระศักด์ิ   ปบัว    ประธานคณะกรรมการ 

•   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยนิรัตน  จรจิตร 

กรรมการ 

๓)  นายสุนทร  อนเุพชร    กรรมการ 

๔)  รองศาสตราจารยสามัคคี  บุณยะวัฒน กรรมการ 

๕)  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ  กรรมการและเลขานุการ 

ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดดําเน

ะผูบริหาร  ประจําป พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ และไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบแลว 

๓.  สําหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยและผูบริหาร  ประจ

พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ คณะกรรมการฯ ไดประชุม แลว ๒ คร้ัง โดยคร้ังที ่๑ เมื่อวนัที ่๘ - ๙  มกราคม พ.ศ.๒๕

และคร้ังที่  ๒  เมื่อวันที ่ ๒๗ – ๒๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  เพื่อดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการติด

ระเมินผลงาน  หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของต

มหาวิทยาลัย และผูบริหาร  ซึ่งไดดําเนนิการเสร็จส้ินแลว 

ดังนัน้  เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารเปนไป

ามเจตนารมณ แหงพระราชบัญญัติมหาวต

ารติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน  หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกับ

การปฏิบติัหนาที่ของมหาวทิยาลัย และผูบริหาร  ตามรางเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ระเด็นพิจารณาป      พิจารณาใหความเหน็ชอบหลักเกณฑ วธิีการติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลงาน    และหลักเกณฑวธิีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาทีข่องมหาวทิยาลัย และ

ผูบริหาร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบหลักเกณฑ วิธกีารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผ

และหลักเกณฑวิธกีารรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบัติหนาที่ของมหาวทิยาลัย และผูบริหาร ประจําป

พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  ตามที่เสนอ 

ลงาน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๓- 

ําหนดแนวทางการประเมินตนเอง ตามหนาท่ีและบทบาทของสภามหาวทิยาลัย 
  วามเปนมาค  

  

ารประเมินผล  จาํนวน  ๕  ประเด็น  ซึง่ในประเด็นที่  

๕  กาํหนด ดังนี ้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดลงนามคํารับรองการปฏิบติัราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  กับสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไปแลวนัน้  โดยมีตัวช้ีวดัที่ ๑๒.๑

ระดับคุณภาพของการกาํกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกาํหนดแนวทางก

 

“ประเด็นที่ ๕ สภามหาวทิยาลัยกาํหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และ

บทบาทของสภามหาวทิยาลัย/สถาบัน และดําเนนิการตามระบบนัน้ โดยอาจใชผลจากคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย เพื่อนาํผลประเมนิมาปรับปรุงการปฏิบัติห

ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน” 

ดังนัน้  เพื่อใหระดับคุณภาพของการกาํกับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาว

เปนไปอยางมปีระส

นาที่

ทิยาลัย 

ิทธิภาพ  มหาวทิยาลัยฯ จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบหมายให

คณะกรรมการต บิดตาม ตรวจสอ  และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย วางแนวทางการประเมินตนเองตาม

หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  หรือตามที่เหน็สมควร 

ประเด็นพิจารณา พิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  กาํหนดแนวทางการประเมินตนเอง ตามหนาที่และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบมอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานข

ัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชพีครู
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเติม) 

องมหาวิทยาลัย  กาํหนดแนวทางการประเมินตนเอง ตามหนาที่และบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวทิยาลัย 

 
๕.๗   การพิจารณาแผนรับนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบ

ความเปนมา     
ตามที่สภามหาวทิยาลัย มมีติอนุมัติแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  สาขา

ิชาชีพครู  ประจ ๕

ิจิตร    

ว ําปการศึกษา ๒ ๕๒  ไปแลวนัน้  อนึง่ เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาเพิม่มากข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงขอนาํเสนอแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขา

วิชาชพีครู  ประจ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)  ณ  จังหวัดพํา
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๔- 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพค

ประจําปก

รู  

ารศึกษา ๒๕๕๒(เพิ่มเติม) 
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแผนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา

วิชาชพีครู  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒(เพิม่เติม)  ตามทีเ่สนอ 
 

๕.๘   การพจิารณา (ราง)  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- ๒๕๕๕ 

ความเปนมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทาํแผนพัฒนา

บุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการฯ

ดําเนนิการรับผิด   โดยมี

ะ

น  

บูรณของแผนมากย่ิงข้ึน  ตลอดจนนาํแผนดังกลาวให

คณะกรรมการอํา

ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๕๕๕ บรรลุเปาหมาย สงผลตอค

  

ชอบในการจัดทําแผนพฒันาบุคลากร  สายผูบริหาร  สายผูสอน  และสายสนบัสนุน

การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรแตละสาย  เปนสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจํากลุมงาน  ซึ่งสมรรถน

หลัก  และสมรรถนะประจํากลุมงานของสายผูบริหาร  และสายสนับสนุน  ใหยึดหลักของขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.)  สวนสายผูสอน  สมรรถนะหลักใชรูปแบบเดียวกบัขาราชการพลเรือน  สวนสมรรถนะประจํากลุมงา

คณะกรรมการฯ พิจารณากาํหนดใหเหมาะสมกับหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  

เมื่อกําหนดสมรรถนะแตละสายไดแลว  คณะกรรมการไดดําเนินการสํารวจโดยใช

แบบสอบถาม  และนํามาวิเคราะหหาชองวาง (GAP)  ระหวางสมรรถนะทีม่ีอยูจริงกับสมรรถนะที่คาดหวัง 

เพื่อนาํมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  นอกจากนี้ในการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรยังมีการจัดการความรูเพื่อ

สอบถามความตองการจาํเปนของบุคลากรแตละสาย  เพื่อนาํมาเปนขอมูลประกอบการจัดทาํแผนพัฒนา

บุคลากร  เมื่อไดแผนพัฒนาบุคลากรเรียบรอยแลว  คณะกรรมการฯ ไดนําแผนดังกลาวใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รวมวิพากษเพือ่ใหเกิดความสม

นวยการ  (กอ.)  พิจารณาในขั้นตอนสุดทายอีกคร้ังกอนนาํเสนอเขาสูสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิ

๒ ุณภาพของมหาวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย จงึขอนาํเสนอแผนพฒันาบุคลากร

ภัฏกําแพงเพช พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับทราบ และใหมหาวิทยาลัยราช ร 

ขอเสนอแนะเพื่อนาํไปสูการปฏิบัติตอไป
 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณารับทราบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  และใหขอเสนอแนะเพื่อนาํไปสูการปฏิบัติ  
 

มติที่ประชุม พิจารณาใหความเหน็ชอบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพ

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ตามที่เสนอ 

ชร  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๕- 

ล 

ตามที่มหาวิท ลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดลงนามคํารับรองการปฏิบติัราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  กับสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไปแลวนัน้  โดยมีตัวช้ีวดัที่ ๑๒.๒ 

คุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวทิยาลัยสูการปฏิบติั ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒน

ราชการ ไดกาํหนดแนวทางการประเมินผล  จาํนวน  ๕  ประเด็น  ซึง่ในประเด็นที่  ๓  กาํหนด ดังนี ้

 “ประเด็นที ่๓  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยทุธศาสตรของหนวยงานระดั

ยา

ระดับ

าระบบ

บคณะ/

สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกบัหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับ

เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานกั โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานเปนลายลกัษณอักษรและสือ่สารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรท่ัวทั้งสถาบัน” 

ัติ 

ัยฯ จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็

เกี่ยวกับตัวช้ีวดั ก

ดังนัน้  เพื่อใหระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวทิยาลัยสูการปฏิบ

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  มหาวทิยาล

เปาหมาย และเ ณฑการใหคะแนนระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเหน็เกี่ยวกับตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการให

ะแนนร
 

ค ะดับองคกรสูระดับบุคคล 

มติที่ประชุม เนื่องจากการประชุมคร้ังนี้มวีาระเรงดวนหลายวาระ และผูรับผิดชอบวาระนี ้    

ขออนุญ ลาปร ี่ประชุมจงึใหถอนระเบียบวาระนี้ไปกอน 
 

าต ะชุม  ประธานท

๕.๑๐    การพจิารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป ๒๕๕๒ รอบ ๖ เดือน 

 ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ  พ.ศ.๒๕๕๒  

มีมติใหความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตามคํารับรอง

ปฏิบัติราช

การ

การของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒   โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอตอไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการพ นาระบบราชการไปแลวนัน้   บัดนี้ ครบระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยจะตองรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคําร

ิราชการดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาใหความ

เห็นชอบ 

ัฒ

ับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  รอบ ๖ เดือน ตอสํานกังานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการแลว  จงึขอนาํเสนอผลการปฏิบัต

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเหน็ชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๒ รอบ ๖ เดือน 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๖- 

 
มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชก

ประจําป ๒๕๕๒ รอบ

าร 

 ๖ เดือน  ตามที่เสนอ  ทัง้นี้ใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนอยูในระดับตํ่า  

เพื่อใหผลการปฏ

 

ิบัติราชการเปนไปตามเปาหมาย และสงผลตอประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
๕.๑๑  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) 

  คําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่ ๙ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ ๒๔  

กันยายน ๒๕๕๑ , คร้ังที่ ๑๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ , คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่  

๒๖ มกราคม พ. าณ

) 

รียนการสอนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร  ซึ่งเปนงบประมาณ

รายรับเพิ่มเติม มห

๔)  ตอสภามหาวทิยาลัย  ดังตอไปนี้ 

๑. มาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมค

๑.๑)  นุ ๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ฐาน

นัยายน  ๒๕๕๑)  จํานวน  ๑๑๗,๑๓๓,๑๕๔.๓๖  บาท 

๔๘,๗๖๒,๔๑๐.๘๑  บาท 

ท 
  ๓. กา
  ในปง

มหาวิทยาลัยมีรายไ

รับคร้ังแรก จํานวน     ๓๘,๖๖๔,๗๐๐  บาท 

าท 

๓.๒ นวน 

ศ.๒๕๕๒  และคร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  ไดอนุมัติงบประม

เงินนอกงบประมาณ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  จาํนวน ๑๒๑,๕๙๗,๔๓๔  บาท จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงิน

คงคลัง จาํนวน  ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท  และงบประมาณรายจายเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  

จํานวน  ๗๐,๔๒๒,๘๔๐  บาท (คิดเปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ

บัดนี้มหาวทิยาลัย  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่เติมคร้ังที ่๔  เพื่อ

สนับสนนุการบริหารจัดการและจัดการเ

าวิทยาลัยจึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงนินอกงบประมาณ  ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมคร้ังที่  

  นโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจายงบประมาณเงนิรายไดประจําปงบประ
รั้งที่ ๔) ดังนี ้

โครงการบริหารจัดการโรงเรียนอ บาลราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน  ๒๔
ะการคลัง 

๒.๑)  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ ก

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ.  จํานวน  ๕๐,๐๔๓,๙๖๐.๙๗  บาท 

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  ๑๘,๓๒๖,๗๘๒.๕๘  บา
รประมาณการรายรบั 
บประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒  ต้ังแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑ – กันยายน  ๒๕๕๒  คาดวา

ดทั้งส้ิน  ๘๘,๖๑๖,๑๔๐  บาท  จําแนกไดดังนี ้

๓.๑)  เงิน บ.กศ.   จํานวน    ๓๘,๙๖๔,๗๐๐  บาท 

๓.๑.๑)  ประมาณการราย

๓.๑.๒)  ประมาณการรายรับเพิ่มเติม(โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ) จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บ

)  เงนิ กศ.บป.   จํา     ๓๖,๓๓๐,๙๐๐  บาท  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๗- 

๓.๓

๔  บาท 

๕๒ (คิด

ะมาณรายรับ)  จํานวน ๗๐,๔๒๒,๘๔๐  บาท  

๔.๒

บประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๒  จํานวน   

๑๒๑,๘๓๗,๔๓๔ บ

,๑๗๔,๕๙๔ บาท 

ยจ อ ๔.๑.๒+ขอ ๔.๒.๑)  

จํานวน  ๗๐,๖๖๒,๘๔๐

าท 

นิ บ.กศ. จํานวน  ๙,๑๘๕,๑๒๘  บาท 

 กศ.

จํานวน ๕๓,๓๕ ท

ด็นพิจารณา

)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๓,๓๒๐,๕๔๐  บาท 
  ๔. การประมาณการรายจาย 

๔.๑) ขออนุมติัคร้ังที่  ๑  และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑-๓ จํานวน  ๑๒๑,๕๙๗,๔๓

๔.๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน  ๕๑,๑๗๔,๕๙๔  บาท 

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕

เปนรอยละ ๘๐ ของงบปร

)  ขออนุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๔  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๒)  

๔.๒.๑)  งบประมาณรายจายเงนิรายไดระหวางป  จาํนวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท 

๔.๓)  รวมง

าท  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑)  จาํนวน  ๕๑

๔.๓.๒) งบประมาณรา ายจากเงนิรายไดระหวางป (ข

  บาท 

๔.๔)  งบประมาณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๒,๖๐๔,๙๕๑  บ

๔.๔.๑)  เง

๔.๔.๒)  เงิน บป. จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๓  บาท 

๔.๔.๓)  เงิน ฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๐๔๔,๔๖๐  บาท บณั

  ๕. งบประมาณคงเหลือเงนิคงคลัง  (ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)  

๓,๖๐๙.๓๖ บา  
 

ประเ  พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

เลม) 

ุม

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  (เพิ่มเติม คร้ังที ่๔) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยก
 

มติที่ประช  มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม          

คร้ังที่ ๔) ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  - ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
สภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแท

 

  เนื่องจากกรรมการ

รกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมคร้ังตอไป 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 



 -๑๘- 

ระเบียบวาระท่ี  ๘   เรื่องอ่ืน 
ามเห็นชอบป

ๆ 
๘.๑  ใหคว รับเปล่ียนและเพิม่เติมบุคคล ปนคณะกรรมการท     

ข  

 

เพื่อแตงต้ังเ บทวนระเบียบ

อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ดังนี ้

ที่ ชื่อ - สกลุ ตําแหนง 
ตําแหนงใน
การประชุม 

๑ ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร กรรมการและ

เลขานุการ 

๒ อาจารยสุชนิ  รอดกําเหนิด ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวทิยาลัย    กรรมการ และ

ผูชวยเลขานุการ

๓ นายอภิชาติ  บวบขม ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวทิยาลัย    ผูชวยเลขานุการ

๔. นายอนนัต  พรหมแกว ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวทิยาลัย    ผูชวยเลขานุการ

 

๘.๒  กาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที ่ ๖ / ๒๕๕๒  ใน .๒๕๕๒   

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด 

 

 

 

 
 

 

 
               

 
 

 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัน ม 

 
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

วนัพธุที่ ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

(อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต) 

ทกึและสรุปรายงานการประชุ

นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม  
 

 

  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
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