
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๓ - 
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๔ 
วันเสารท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

-------------------------------- 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๓.  พระครูอรรถกิจ  นันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๗.  รองศาสตราจารยธวัช   วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วิชชุวรนันท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๐.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา   
๑๑.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๒.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑. นายสชุาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นายสชุาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  ๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๔. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๕. รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๗. รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
  ๑.  นายภูชิชย  อยูอภิบาลรักษ      ประจําฝายเลขานุการ 
  ๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๔ - 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดรับการ
ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระยะเวลาท้ังสิ้น ๓ วัน 
ท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแมสอด จังหวัดตาก ผลการประเมินทาง
คณะกรรมการยังไมแจงอยางเปนทางการโดยไดแจงใหทราบดวยวาจาวาผลการประเมินมีคาระดับคะแนน
ใกลเคียงกับระดับคะแนนการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๔ 
 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๔ เม่ือวันเสารท่ี  
๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี  
จํานวน  ๘   หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   แนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  จากผลการประเมินภายใน ในคราวประชุมครั้งท่ีแลว ใหทบทวนการประเมินในสวนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ และตัวบงชี้ท่ี ๒.๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรไดดําเนินการให
คณะกรรมการท่ีตรวจประเมินไดทบทวน ผลการทบทวนซ่ึงเดิมในตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ อยูในระดับพอใช และตัวบงชี้ท่ี 
๒.๗ อยูในระดับพอใช หลังจากทบทวนผลการประเมินและตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง ผลการทบทวนทาง
คณะกรรมการไดแจงวามีผลการประเมินในตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ ไดระดับคะแนน ๔ อยูในระดับดีและตัวบงชี้ท่ี ๒.๗    
ไดระดับคะแนน ๕ ซ่ึงอยูในระดับดีมาก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

 
๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๔ 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๔ เม่ือวันเสารท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ.

๒๕๕๔  มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.      อนุมัติตออายุราชการให นางพิสมัย         มอบหมายใหงานเจาหนาท่ีและ งานเจาหนาท่ี



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๕ - 
รบชนะชัย พูลสุข จนถึงวันสิ้นปงบประมานท่ี
มีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ ท้ังนี้ตองไดรับการ
อนุมัติตําแหนงรองศาสตราจารยจาก ก.พ.อ.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมเกิน
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

นิติการจัดทําคําสั่งใหตอเวลา
ราชการเพ่ือจัดสงผูท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป     

และนิติการ 

๒.      ใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยโดยให
มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของท่ีประชุม
และแจงผูท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการ
ตามขอเสนอในสวนของผลการประเมินของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา หากมีฉบับแกไข
มอบหมายใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรเปนผูพิจารณาดําเนินการ 

    มอบหมายใหสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาดําเนินการตามท่ี
เสนอ 

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๓.      ใหถอนระเบียบวาระการพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการ
คัดเลือก (ฉบับท่ี๒)   พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

    มอบหมายใหงานเจาหนาท่ีและ
นิติการดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมี
ความชัดเจนและในการประชุมครั้ง
ตอไป  
 
 

งานเจาหนาท่ี
และนิติการ 

  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   (๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภท ภาคปกติ             

ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 
  (๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภท ภาค  

กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๓ 
ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 

 

ความเปนมา  
  เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทภาค
ปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ
ผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ
การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)  

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ รวมท้ังสิ้น ๒๒ คน ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๖ - 
๑.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร   จํานวน  ๑๗  คน 
๑.๒ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   จํานวน   ๑   คน 
๑.๓ สาขาวิชานิติศาสตร   จํานวน   ๒   คน 
๑.๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน   ๑   คน 
๑.๕ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   จํานวน   ๑   คน 

 
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น ๕ คน ดังนี้ 

๒.๑ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   จํานวน  ๓  คน 
๒.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน  ๒  คน 

 
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น ๖ คน ดังนี้ 

๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 -  สาขาบริหารศึกษา   จํานวน  ๓  คน 
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 -  สาขาการปกครองทองถ่ิน  จํานวน  ๓  คน 

 
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประเภท

ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 
 
 
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ และใหปรับปรุงแกไข

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ (๓) ขอมูลผลการประเมินวิทยานิพนธจึงมอบหมายใหงานทะเบียนและประมวลผลดําเนินการ 
๕.๒  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
เพ่ือใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังหนวยงาน 

ระดับคณะ และหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคในพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอก
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ รางการจัดสรรงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เม่ือวันท่ี ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)  
 

 ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเห็นชอบผลการพิจาณาเงินนอกงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

 ๕.๓  การพิจารณา (ราง) แผนการปฎิบัติงานราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๗ - 
 
  ความเปนมา  
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ และแผนปฎิบัติงานราชาการ ๔ ป 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ แลวนั้น 
  ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฎิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ นําไปสูการทํา
คํารับรองการปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแผนปฎิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ รางแผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีผานมา (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายวาระนี้) 
 
  ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
  มติท่ีประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 
 ๕.๔  การพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับท่ี๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๔   
  ความเปนมา   
  ตามท่ี คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ 
๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก ไดมีการประชุมวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔    
มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ มีมติเห็นวาความตามรางขอบังคับดังกลาวยังไมมี
ความชัดเจน อาจสงผลตอการนําไปปฎิบัติ และมีมติใหถอนระเบียบวาระไปกอน โดยมอบหมายใหสภา
มหาวิทยาลัยประสานกับงานนิติการเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความชัดเจน และนําเสนอในการประชุมครั้ง
ตอไป 
  บัดนี้ งานเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย และงานนิติการไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับดังกลาว ตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายวาระนี้) 
 
  ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก 
(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔    
  มติท่ีประชุม  อนุมัติตามเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การ
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก 
(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๘ - 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริม กิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

- ไมมี 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
   

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๑๐ / ๒๕๕๔  ในวันพุธท่ี  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔          
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 
 
 

 
 

(นายภูชิชย  อยูอภิบาลรักษ) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 
(นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย) 

บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 

 


	ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔  มีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้

