รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
• ๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปบ ัว
๕. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๖. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. รองศาสตราจารยสุกญ
ั ญา โฆวิไลกูล
๙. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๑๐. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๑. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๒. ผูชว ยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน
๑๓. ผูชว ยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๔. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๕. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๖. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๗. ผูชว ยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิน่ จันทร
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการทีล่ าประชุม
๑. ผูชว ยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ

อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๓-

-๒๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิ์แกว
๕. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
๒. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค
ประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่
๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นัน้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุม มีจํานวน ๑๖ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑) รายงานการประชุมหนา ๔ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ขอ ๑ บรรทัดที่
๑๐ แกไขจาก “ไมเห็นดวยกับการหลอมหลวมทัง้ ๒ สถาบัน” เปน “ไมเห็นดวยกับการหลอมรวม ทัง้ ๒
สถาบัน” และเพิ่มขอความอีกบรรทัด ทายขอ ๑ วา “ที่ประชุมรับทราบ”
๒) รายงานการประชุมหนา ๔ ขอ ๒ แกไขจาก “ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุคลากร
สําหรับการศึกษาการศึกษา” เปน “ทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุคลากรสําหรับการศึกษา ” และเพิ่มขอความ
อีกบรรทัด ทายขอ ๒ วา “ทีป่ ระชุมรับทราบ”
๓) รายงานการประชุมหนา ๕ บรรทัดที่ ๒ แกไขจาก “เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ “ เปน
“วันพุธที่ ๒๓”
๔) รายงานการประชุมหนาที่ ๖ ขอ ๔.๑ แกไขจาก “รายงานการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓” เปน “รายงานการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓”
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๓และการดําเนินงานเรื่องที่ ๑ แกไขจาก “งานการเจาหนาที่และนิติการไดจัดทําคําสั่งแตงตั้ง การแตงตั้ง
คณะกรรมการ” เปน “งานการเจาหนาทีแ่ ละนิติการไดจัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการ”
๕) รายงานการปะชุมหนาที่ ๘ มติที่ประชุมบรรทัดที่ ๑ แกไขจาก “หอประชุมเอนกประสงค”
เปน “หอประชุมอเนกประสงค” และเพิ่มขอความอีกบรรทัด ทายตาราง วา “ที่ประชุมรับทราบ”
๖) รายงานการประชุมหนา ๘ ขอ ๔.๒ ความเปนมาบรรทัดที่ ๘ แกไขจาก “ไดดําเนินการ
แตงตั้งใหบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ” เปน “ไดดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ”
และเพิ่มขอความอีกบรรทัด ทายขอ ๒ วา “ที่ประชุมรับทราบ”
๗) รายงานการประชุมหนา ๙ ขอ ๔.๓ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคําวา “สภา” ในเรื่องการประชุม เปน
“ เรื่อง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปการศึกษาไทย” และแกไขขอความ บรรทัดที่๕
จาก “ในสวนของมหาวิทยาลัยฯ ทานอาจารยวีระศักดิ์ ปบัว” เปน “ในสวนของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให
ทานอาจารยวรี ะศักดิ์ ปบวั ”
๘) รายงานการประชุมหนา ๑๐ ขอ ๘ แกไขจาก “ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานควรเสนอความคิดเห็นของตัวทานเอง และรับฟงความคิดเห็นของ
กรรมการทานอื่น ๆ ดวย เปน “ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอกจากจะ
เสนอความคิดเห็นแลว ควรจะรับฟงความคิดเห็นของกรรมการทานอืน่ ๆ ดวย”
๙) ใหเพิ่มเรื่องแจงเพื่อทราบจาก รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล ดังนี้
ตามที่สถาบันคลังสมอง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดใหมีการประชุมหลักสูตร
“ธรรมมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา “ รุน ๑ ระหวางวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
ในการอบรมหลักสูตรมี ๖ Module ประกอบดวย Module ๑ : บทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
Module ๒ : บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา การเงิน และทรัพยสิน
Module ๓ : การสรางศรัทธา (Trust) / วัฒนธรรมการทํางานที่ดีในสภามหาวิทยาลัย Module ๔ : ภาวะการ
นําและนวัตกรรมของสภามหาวิทยาลัย Module ๕ : การบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย
Module ๖ : มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง และมีการนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย นายกสภา, อธิการบดี, กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันคลังสมอง จะจัดประชุมเชนนี้สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปน
รุน ๆ การเขารวมประชุมไดรับประโยชนมากและไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากสถาบันตาง ๆ จึงเห็นควรไดสนับสนุนใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดเขารวมประชุมในโอกาสตอไป
๙) รายงานการประชุมหนา ๑๒ บรรทัดที่ ๑ แกไขจาก “เพื่อใหการดําเนินการจัดตั้ง(สสม.)”
เปน “เพื่อใหการดําเนินการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (สสม.)”

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๔๑๐) รายงานการประชุมหนา ๑๓ บรรทัดที่ ๘ แกไขจาก “ระเบียบที่จะเปนแนวปฏิบัติอยู”
เปน “ระเบียบที่เปนแนวปฏิบัติอยู” และมติที่ประชุม แกไขเปน “อนุมตั ิทุนการศึกษาใหนายอดิเรก นวลศรี
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษ”
๑๑) รายงานการประชุมหนา ๑๓ ขอ ๕.๕ ความเปนมา ยอหนาที่ ๒ แกไขจาก “จัดทํา
งบประมาณเงินเงินนอกงบประมาณ” เปน “จัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ” และประเด็นพิจารณา
แกไขจาก “พิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินเงินนอกงบประมาณ” เปน “พิจารณา (ราง)
นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ”
๑๒) รายงานการประชุมหนา ๑๔ ขอ ๕.๖ ใหเพิ่มคําวา “พ.ศ.” ตอจากปงบประมาณ
เปน “ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓” และความเปนมา บรรทัดที่ ๔ แกไขจาก“วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๓” เปน “วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓”
๑๓) รายงานการประชุมหนา ๑๔ ในตารางลําดับที่ ๑ ใหเพิม่ คําวา “ศึกษา” ในเหตุผลความ
จําเปน เปน “เพื่อใชในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
๑๔) รายงานการประชุมหนา ๑๓ ใหเพิ่มคําวา “งบประมาณ” ตอจากคําวา “ประจําป”
ในประเด็นพิจารณา และมติที่ประชุม
๑๕) รายงานการประชุมหนา ๑๖ ความเปนมาบรรทัดที่ ๑๖ แกไขจาก “นายชัชวาล
ธรรมสอน” เปน “นายชัชวาลย ธรรมสอน”
๑๖) รายงานการประชุมหนา ๑๖ มติที่ประชุมขอที่ ๒ ใหเพิม่ เติมขอความวา “ให
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดยมีผลตั้งแตวันทีย่ ื่นและเอกสารครบถวนสมบูรณ”
๑๗) รายงานการประชุมหนา ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย บรรทัดที่ ๕ แกไขจาก “มอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการ หาขอมูล และคาใชจายตางของ
แตละกิจกรรม” เปน “มอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการฯ หาขอมูล และคาใชจายตาง ๆ ของแตละ
กิจกรรม”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓
ความเปนมา

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๕ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
และมีมติตางๆ ไปแลวนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้

เรื่องที่
๑

๒

๓

๔

มติที่ประชุม
ใหความเห็นชอบคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ ใหระบุหนาที่ และวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการฯ ในคําสัง่ แตงตั้ง
คณะกรรมการฯ
ใหชะลอการพิจารณาใหความเห็นชอบ
แนวคิดการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (สสม.)
อนุมัติทนุ การศึกษาใหนายอดิเรก
นวลศรี บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
- คาใชจา ยในการศึกษาตามที่จา ยจริง
แตละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน
วงเงิน ๓๐๙,๙๐๐ บาท
- คาใชจายสวนตัว เปนเงิน ๑๗๒,๘๐๐
บาท โดยใหเบิกจายเปนรายเดือน ๆ ละ
๗,๒๐๐ บาท

ใหความเห็นชอบนโยบายการจัดทํา
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

•

การดําเนินงาน
งานการเลขานุการ นําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลยั ฯ ลงนาม
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรและแจงสํานักงาน
อธิการบดี ทราบ

ผูรับผิดชอบ
งานเลขานุการ

งานเลขานุการ เก็บรวบรวมเรื่อง งานเลขานุการ
ไวเพื่อพิจาณา
มอบงานการเจาหนาที่ และ
นิติการ ในสวนของสัญญารับทุน
แจงผูขอรับทุน และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทราบ และดําเนินการตามมติสภา
ใหทาํ สัญญาผูกพันใหตองปฏิบัติ
ราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อชดใชทนุ ใหครบ
เวลา โดยไมมีสิทธิ์ขอโอนไปปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่อื่นใดไมวา ดวยเหตุ
จําเปนใด ๆ
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุม
หัวหนาหนวยงานระดับคณะ เพื่อ
ชี้แจงนโยบายและเตรียมการจัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณ แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ แลว

งานการเจาหนาที่
และนิตกิ าร

กองนโยบายและ
แผน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๖-

เรื่องที่
๔

๕

มติที่ประชุม
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๖) เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารจัดการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๖๓๖,๘๐๐ บาท
ใหความเห็นชอบเปลีย่ นแปลงสาขา
การขอตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย ของผูชว ยศาสตราจารย
ชัชวาลย ธรรมสอน ดังนี้
- อนุมัตยิ กเลิกการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยสาขาวิชา
ออกแบบ - เขียนแบบสถาปตยกรรม
- อนุมัติเปลี่ยนแปลงการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
เปนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

การดําเนินงาน
แจงใหงานประสานการจัดการ
บัณฑิตศึกษาดําเนินการตาม
โครงการตามคําขอตั้งงบประมาณ
แลว

ผูรับผิดชอบ
กองนโยบายและ
แผน

งานเลขานุการ จัดทําหนังสือ
จากสภามหาวิทยาลัย แจงมติ
การประชุมใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ทราบแลว

งานเลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

๒๕๕๓
ความเปนมา
ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๓ เพื่อนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณและ

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๗การเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
(เอกสารแยกเลม)
ประชุมรับทราบ

๔.๓ ขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการ และขอมูลอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิการศึกษา
ตรี : โท : เอก ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความเปนมา
ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร นัน้ ที่ประชุมไดมีการนําเสนอขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการ และขอมูลอาจารยประจาํ
ที่มีคุณวุฒกิ ารศึกษา ตรี : โท : เอก ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาพิจารณา ในการ
ประชุมดังกลาว และมีขอเสนอแนะตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระ
ประธานคณะกรรมการพิจารณากําหนดตาํ แหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดแจงวาจะจัดใหมีการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการใหแกคณาจารยของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระหวาง
วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยใหเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดําเนินการพรอมประสานงานเรื่องวิทยากร สถานที่ และผูเขารวมการอบรม
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยฯ กําหนดแผนพัฒนาอัตรากําลัง
และแผนการลดการจางอาจารยระดับปริญญาตรี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ในวาระนี้ นายวีระศักดิ์ ปบ ัว กรรมการสภาฯผูทรงคุณวุฒิ ขอเพิม่ วาระการพิจารณาจาย
คาจางบุคคลภายนอกดํารงตําแหนงอธิการบดีจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนวาระเพื่อพิจารณา
และสภาพิจารณาอนุญาตใหเพิม่ เปนวาระที่ ๕.๕ และใหดําเนินการประชุมไปตามลําดับวาระ
๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูส ําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๘เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทัง้ นี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนทีถ่ ูกตองแลว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รวมทั้งสิน้ ๘๓ คน
๒. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ ๔ คน
๒.๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน ๓ คน
๒.๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัย ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ ตามกระบวนการแหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกกรรมการสภาวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แทนชุดเกาทีห่ มดวาระลง ตั้งแตวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ แลวนั้น
ทั้งนี้สภาวิชาการประกอบดวย
(๑) อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการ
(๒) กรรมการสภาวิชาการทีค่ ณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารย
ประจําคณะ คณะละหนึ่งคน ประกอบดวย
(๒.๑) ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท ผูแทนคณะครุศาสตร
(๒.๒) ผูช วยศาสตราจารยธารทิพย ธรรมสอน ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
(๒.๓) อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(๒.๔) รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชัย ผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๒.๕) ผูช วยศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(๓) กรรมการสภาวิชาการซึง่ แตงตั้งจากผูท รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวน
เทากับบุคคลตาม (๒)
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๙(๔) กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แตงตั้งจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี
ทั้งนี้ ความตามขอ ๘ (๒) กําหนดใหประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากคณะ
ดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติตามขอ ๗ จํานวนไมนอยกวากรรมการสภาวิชาการจากคณะ (๕ คน) แลว
จัดทําเปน บัญชีรายชื่อตามลําดับอักษร พรอมทั้งประวัติและขอมูลรายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามที่
กําหนดในวรรคตน จํานวนเทากับกรรมการสภาวิชาการจากคณะเปนกรรมการสภาวิชาการ ผูท รงคุณวุฒิ
บัดนี้ ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากคณะ ดําเนินการสรรหาผูมี
คุณสมบัติเหมาะสมแลว ดังนี้
ที่
คุณวุฒิ ความเชีย่ วชาญ
วันที่เสนอ
ชื่อ - สกุล
ขอแตงตั้ง
๑ ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิจ ภูพัฒนวิบูลย
ปริญญา
จุลชีววิทยา
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๓
เอก
๒ รองศาสตราจารยชัยวัฒน คงสม
ปริญญา
การบริหาร
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๓
เอก
จัดการ
๓ รองศาสตราจารยถาวร สารวิทย
ปริญญา อุตสาหกรรม ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๓
เอก
ศึกษา
๔ รองศาสตราจารยเทียมจันทร พาณิชยผลินไชย ปริญญา วิจัยการศึกษา ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๓
โท
๕ รองศาสตราจารยพรรณยุพา นพรัก
ปริญญา
การพัฒนา
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๓
โท
สังคม
ประวัติและขอมูลรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ตามบัญชี
รายชื่อที่เสนอ
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผูท รงคุณวุฒิ ตามบัญชี
รายชื่อที่เสนอ
๕.๓ การพิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๑๐ความเปนมา
ดวย คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดพิจารณาผลการตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายชัชวาลย ธรรมสอน ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย ระดับ ๘ ขั้น ๒๗,๕๕๐ บาท
ตําแหนงเลขที่ ๐๐๕๐ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อ
เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
๒. นางธารทิพย ธรรมสอน ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย ระดับ ๘ ขั้น ๓๘,๖๒๐ บาท
ตําแหนงเลขที่ ๐๑๐๖ สาขาวิชาการจัดการ นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพือ่ เลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหการอนุมัติกาํ หนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยรายที่ ๑ ตั้งแตวนั ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และ
รายที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
๕.๔ การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะเกษียณ
อายุราชการ
ความเปนมา
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๗๐๔/๒๕๕๓ สัง่ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาตอเวลาราชการของนายชัชวาลย
ธรรมสอน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตามความตองการของมหาวิทยาลัย
เมื่อคราวประชุมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี เห็นวา
นายชัชวาลย ธรรมสอน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงสมควรใหตอเวลา
ราชการตอไป จนถึงวันสิน้ ปงบประมาณทีผ่ ูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบรู ณ ทัง้ นี้ ตองไดรับการอนุมัติตําแหนง

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
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-๑๑รองศาสตราจารย จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมเกินวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาเอกสารแยกเลม
ประเด็นพิจารณา
อนุมัติตอเวลาราชการใหนายชัชวาลย ธรรมสอน ไปจนถึงวันสิ้น
ปงบประมาณที่ผูขอมีอายุครบ ๖๕ ป บริบูรณ ทัง้ นี้ ตองไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
โดยตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานัน้ ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได ในกรณีที่
ภาระงานใดอาจถือวาเกีย่ วของกับการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือไมนั้น ใหขึ้นอยูก ับดุลยพินิจของสภา
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ
๕.๕ การพิจารณาจายคาจางบุคคลภายนอกดํารงตําแหนงอธิการบดีจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย
ความเปนมา
นายวีระศักดิ์ ปบัว กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ไดนาํ เสนอวา ผูชว ยศาสตราจารยรตั นา รักการ
อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะตองพนจากตําแหนงหนาที่ของขาราชการพลเรือน ดวยเหตุ
เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ นี้ แตยังจะตองปฏิบัติราชการในตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไปจนครบวาระ สมควร
ที่มหาวิทยาลัย จะตองพิจารณากําหนดคาตอบแทนเปนคาจางรายเดือนสําหรับผูด ํารงตําแหนงอธิการบดีที่เปน
บุคคลภายนอกที่ไมใชขาราชการประจํา โดยใหเบิกจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามจํานวนที่สภาจะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอขอคิดเห็ นอยางกวา งขวาง สรุ ปไดวา การจัดสรรเงิน
คาจางเปนเงินเดือนใหกับอธิการบดีที่เปนบุคคลภายนอก เปนแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหง
ดําเนินการอยูเปนปกติแลว สวนจํานวนเงินคาจางเปนรายเดือน อาจแตกตางกันไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
แต ล ะแห ง จะเห็ น สมควร โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ธรรม และความเหมาะสมกั บ บทบาทและศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง
มหาวิทยาลัยแตละแหง
ที่ประชุมพิจารณาวา ตําแหนงอธิการบดี เปนตําแหนงที่เทียบไดกับตําแหนงอธิบดี ในระบบ
ขาราชการพลเรือน ซึง่ ก.พ. ไดเทียบสิทธิประโยชนบางอยางใหตําแหนงอธิการบดีไวแลวใหเทียบเทาเปน
ขาราชการระดับ ๑๐ จึงสมควรพิจารณากําหนดอัตราคาจางรายเดือนสําหรับอธิการบดีที่เปนบุคคลภายนอก
โดยใชฐานเงินเดือนระดับ ๑๐ เปนเกณฑ ที่ประชุมไดนาํ ขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ มาประกอบการ
พิจารณา โดยรอบคอบ และเห็นวา คาจางรายเดือนสําหรับอธิการบดีที่เปนบุคคลภายนอก จํานวนที่เหมาะสม
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
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-๑๒ที่สุดและอยูในวิสัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสามารถจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยได คือ
เดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท ถาหากตอไปในอนาคต หากสภาเห็นวาควรจะเพิ่มคาจางใหอีกก็สามารถหยิบยกขึ้น
มาพิจารณาใหมได
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหจา ยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย เปนคาจางรายเดือน ใหแก ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ เดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท (หาหมืน่
หาพันบาท) ตัง้ แตเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี
ทั้งนี้ไมกระทบถึงเงินรายไดและสิทธิประโยชนอื่นๆ ที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พึงจะไดรับตามระเบียบ
ในระหวางที่ดาํ รงตําแหนง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามที่ จังหวัดตากไดจัดทําโครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยแหงใหมของจังหวัดตากตามแนวทาง
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการดําเนินการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยแหงใหมของจังหวัดตากมีความชัดเจนอยางเปนรูปธรรม และไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงใหมของจังหวัดตากตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการและ
ประสานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงใหมของจังหวัดตาก ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นัน้
ในสวนของผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยก็ไดรวมเปนคณะทํางาน ประกอบดวย นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
เปนคณะกรรมการทีป่ รึกษา และ นายสุชาติ ตรีรัตนวฒ
ั นา เปนคณะทํางาน ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ
เปนรูปธรรม และชัดเจนมากขึ้นสําหรับการไมเห็นดวยในการดําเนินการดังกลาว
ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
๑. นายประเสริฐ ตันสกุล
ประธานกรรมการ
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
กรรมการ
๔. นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ประจําป ๒๕๕๓ รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ในหัวขอ “การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเปนความฝน?” ในวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๕๓
•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๑๓ณ โรงแรมรามาการเดนส หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในวงการอุดมศึกษาได
ระดมความคดิ เห็น แลกเปลี่ยนและวิเคราะหแนวทางทีเ่ หมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ที่จะยกระดับคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ และมาตรฐานใหเทียบเคียงตามหลักสากล รวมทัง้ ปลูก
จิตสํานึกในดานความรับผิดชอบตอสังคม และเอื้อประโยชนตอการพัฒนาประเทศไทยอยางยัง่ ยืน สภา
คณาจารยและขาราชการ ไดสงบุคลากรเขารวมการประชุมดังกลาว ๕ ทาน โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการเขารวมการอบรมจากมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๑. ในอนาคตขางหนางานดานวิทยาศาสตรจะเขามามีบทบาทสําคัญในดานการจัดการ
เรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การรองรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในโอกาสต อ ไป
จึงขอใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณของแตละป รอยละ ๑ สําหรับจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
๒. มหาวิทยาลัย ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพื่อสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัย
ซึ่งนอกจากจะไดผลงานวิจัยของคณาจารยแลว คณาจารยยังสามารถนํามาใชในการขอตําแหนงผลงานทาง
วิชาการ
๓. กองประสานงานบัณฑิตศึกษา ควรจัดโครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา
ในตางประเทศบาง เพื่อจะไดนําความรูจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยใหเลือกศึกษาดูงานในประเทศที่จัดการศึกษาระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยของเรา
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กรุงเทพมหานคร
ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
(นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

•

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
การสภามหาวิ
ทยาลัยวันที่ ๒๕
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําเลขานุ
แพงเพชร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓
สิงหาคม ๒๕๕๓

-๑๔-

•

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๓

