
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุสักทอง   อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
-------------------------------- 

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔.  นายวีระศักด์ิ   ป่ีบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ             
๖.  นายอนุสสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

  ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
  ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัุฒนา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
  ๙.  รองศาสตราจารย์ธวัช   วีระศิริวัฒน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๒.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคณุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
  ๒.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

  ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 
ค.  รายนามผูป้ฏิบัติหนา้ที่ในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขยีว                                  ประจําฝ่ายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย์    ประจําฝ่ายเลขานุการ 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ   สาํหรับตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
                สรรหา 
  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเปิดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
        - ไม่มี 
           
ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ 

ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ 
เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม  Meeting  ช้ันใต้ดิน  โรงแรมธารินทร์  อําเภอเมือง     
จังหวัดเชียงใหม่  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี จํานวน  
๙  หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 

  จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม  ดังน้ี 
๑.  รายงานการประชุม หน้าที่ ๓  ในหัวข้อ ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม  หมายเลข ๒     

จากเดิม  นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  เป็น  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   
 

หลังจากน้ันจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง  
 
   - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนนิงานตามมตสิภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

มีมติต่างๆ  ไปแล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระน้ี  
 



~ ๓ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

 
เรื่องที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติใหป้ริญญาบัตรผูส้ําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม)  
รวมทั้งสิ้น ๑๓๘  คน ประเภท ภาคปกติ  
จํานวน  ๔๔  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  
จํานวน  ๙๐  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๔  คน   

     แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
๔.๒   สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม – ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
 

ความเป็นมา  
  ด้วยฝ่ายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระน้ี  (เอกสารแยกเล่ม) 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์  ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ความเป็นมา  
สืบเน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มอบหมายให้งานเลขานุการคณะกรรมการ  

พิจารณาผลงานทางวิชาการ  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ   งานเลขานุการฯ  จึงจัดทําข้อมูลการ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและข้อมูลอาจารย์ประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรนําเสนอ  
ผลเป็นดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔ ~ 
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ข้อมูลสถานภาพบคุลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร                                 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕) 

 
ตําแหน่ง ข้าราชการ

(คน) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

๑.  อาจารย์ ๓๗ ๑๑๒ ๑๔๙ ๖๗.๔๒ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖๓ -  ๖๓ ๒๘.๕๑ 
๓.  รองศาสตราจารย์  ๙ -   ๙   ๔.๐๗ 
๔.  ศาสตราจารย์ - - - - 
๕.  ศาสตราจารย์  (ระดับ ๑๑) - - - - 

รวม ๑๐๙ ๑๑๒ ๒๒๑ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๔๙.๓๒   ๕๐.๖๘ ๑๐๐  

ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  มีจํานวน  ๗๒   
คน  จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  ๒๒๑  คน  แยกเป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  ๖๓  คน และ
รองศาสตราจารย์  จํานวน  ๙  คน  เมื่อคดิสัดส่วนการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๕๘  (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คิดเป็น  รอ้ยละ  ๒๘.๕๑  และตําแหน่ง       
รองศาสตราจารย์  คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗)   

และขณะนี้มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ  จํานวน  ๖  ราย  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี ้

 

ระดับ ผู้เสนอขอ สาขา การดําเนินงาน 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย   ตะติยะ ศิลปะ ขณะนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

ได้ส่งผลการตรวจและประเมนิผล
งานทางวิชาการกลับมาแล้ว  จํานวน  
๒  ท่าน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบุญเลิศ  สงวนวัฒนา อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรอนุมัติผลการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
ทางวิชาการ   

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวยุภาดี  ปณะราช หลักสูตรและ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระดับ ผู้เสนอขอ สาขา การดําเนินงาน 
การสอน วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรอนุมัติผลการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ  และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
ทางวิชาการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสมเกียรติ  ชัยพิบูลย์ เศรษฐศาสตร ์ งานเลขานุการฯ ได้รับแบบทาบทาม
มาจํานวน ๓ ท่าน ว่าขัดข้อง ๑ ท่าน  
และไม่ขัดข้อง ๒ ท่าน จึงดําเนินการ
ทาบทามคนที่  ๔  แล้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนรุตม์  บุตรพลอย   วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ขณะนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ได้ส่งผลการตรวจและประเมนิผล
งานทางวิชาการกลับมา ทั้ง ๓  ท่าน
แล้ว  โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒    
มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผลงานทาง
วิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประดิษฐ์  นารีรักษ์    ภาษาอังกฤษ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  และฝ่าย
เลขานุการฯ  ส่งผลงานทางวิชาการ
เพ่ือพิจารณาการตรวจและ
ประเมินผลงานของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้กับ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  แล้ว 

 
๔.๔  เรื่องตอบข้อหารือหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๗๑๖๐  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เรื่องตอบข้อหารือ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มาเพ่ือโปรดทราบ 
และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 
 



~ ๖ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องนาํเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเรจ็การศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหป้ริญญาบัตรผูส้ําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้าํเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
                             ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
 

ความเป็นมา  
เน่ืองจากในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  มีผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งน้ี  
มหาวิทยาลัยฯ  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถกูต้องแล้ว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมในระเบียบวาระน้ี (เอกสารแยกเล่ม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมทั้งสิ้น ๙๑ คน ดังน้ี 
     ๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา   จํานวน      ๕  คน 

๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                      จํานวน    ๘๔  คน 
๑.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์             จํานวน      ๒  คน  
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น  ๑๕ คน ดังน้ี 
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                     จํานวน      ๒  คน 
๒.๒ สาขาวิชานิติศาสตร์                         จํานวน    ๑๐  คน 
๒.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   จํานวน       ๓  คน 
 

๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 
  จํานวน      ๒  คน 

 
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

  
๕.๒  การพิจารณา (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย เงินประจําตําแหน่ง 

ทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงนิประจําตําแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับสาํหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 



~ ๗ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

ความเป็นมา  
ด้วย คณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย      

เมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร        
ว่าด้วย เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งต้ัง            
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา และในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       
มีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีนําเสนอ เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕          
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 

ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วย  
เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
 
  มติที่ประชุม ให้ถอนระเบียบวาระน้ี ออกไปก่อน โดยให้เพ่ิมเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และนาํมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคร้ังต่อไป  
 

๕.๓  การพิจารณา (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วย การบริหารงานบคุคล 
สําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความเป็นมา  
  ตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ กรณีการต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้คราวละ   
๑ ปี และในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานครบ ๔ ปีติดต่อกัน  อาจได้รับการประเมินจากมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ทําสัญญาจ้างจนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  บัดน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ปรับหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขเพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
  ระยะที่ ๑ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วให้จ้างต่อ 
ในระยะถัดไป 
  ระยะที่ ๒ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วให้จ้างต่อ 
ในระยะถัดไป 
  ระยะที่ ๓ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วให้จ้างต่อ    
ในระยะถัดไป 
  ระยะที่ ๔ กําหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในระยะที่ ๔   
แล้วให้ทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จนครบอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
 



~ ๘ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย กําหนด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงมีมติให้แก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ 
และข้อ ๑๖ โดยมีรายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๕   
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  และใหแ้ก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์  และ
นําเสนอมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

๕.๔  การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ความเป็นมา  
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้พิจารณาผล
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/ 
๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร  มีมติเห็นสมควร
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําทางวิชาการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม (แยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    อนุมัติการกําหนดตําแหน่งเพ่ือเลื่อน และแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย  ในตําแหน่งเลขที่ และสังกัดเดิม 
 
  มติที่ประชุม    อนุมัติใหข้้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  จํานวน ๒  ราย  คือ 
    ๑.  นายบุญเลศิ  สงวนวัฒนา  ตําแหน่งเลขที่  ๐๐๕๘  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์  
ต้ังแต่วันที่  ๑๔  มถิุนายน  ๒๕๕๔ 
    ๒.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช  ตําแหน่งเลขที่  ๐๑๔๔  สาขาหลักสูตรและ    
การสอน  ต้ังแต่วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

๕.๕  การขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายสมเกียรติ  ชัยพบิูลย์ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  นายสมเกียรติ  ชัยพิบูลย์  พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ  ได้ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  และนายสมเกียรติ  ชัยพิบูลย์   
ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ งานเลขานุการฯคณะกรรมการพิจารณา 



~ ๙ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
ตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ วันที่  ๘  พฤษภาคม  
 ๒๕๕๕  มีมติเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือขอความเห็นว่าจะดําเนินงานอย่างไรต่อไป ในกรณีของ 
นายสมเกียรติ  ชัยพิบูลย์ ในการดําเนินการเรื่องขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  และมีรายละเอียดการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการฯ  ที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ัน ดังน้ี 

๑.  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ได้ประเมินการสอนผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการใน  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๕   

    ผลการสอนได้  ๘๔  คะแนน  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ในระดับ  ดีเย่ียม  และคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็น  ผู้มีความชํานาญในการสอน  ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๒.  มหาวิทยาลัยนําข้อมูลและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ประกอบการพิจารณา  เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  มกราคม ๒๕๕๕  และคร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  เมื่อ
วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕    

ที่ประชุมพิจารณากําหนดผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ของ  นายสมเกียรติ  ชัยพิบูลย์   ผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์ โดยประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (ศาสตราจารย์  ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์)  และได้จัดส่งหนังสือทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ขณะนี้ได้รับการตอบรับคืน ๓  ท่าน ขัดข้อง ๑ ท่าน และไมข่ัดข้อง ๒ ท่าน  
ดังข้อมูลประกอบการพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของ 
นายสมเกียรติ  ชัยพิบูลย์  ว่าจะดําเนินงานอย่างไรต่อไป       
 
  มติที่ประชุม    ใหม้หาวิทยาลัย จัดส่งหนังสือ สอบถามความต้องการของนายสมเกียรติ  ชัยพิบูลย์  
ว่ายังคงยืนยันจะขอกําหนดตําแหน่งของทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ต่อไปหรือไม่ หากยังยืนยัน
ให้จัดทําหนังสอืสอบถามแนวปฏิบัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 

๕.๖  การพิจารณา (ร่าง)  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเป็นมา  
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๑๐. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๓  เป็นต้นไป  ตามประกาศน้ี สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศน้ีภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศน้ี  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนของ  ประกาศมหาวิทยาลัย 



~ ๑๐ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอหลักสูตร 
ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือพิจารณา โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ  
วาระน้ี (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๕.๑ (๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
๕.๑ (๒)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
๕.๑ (๓)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 
 มติที่ประชุม    อนุมัติหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามท่ีเสนอ 

 
๕.๗  การพิจารณาย้ายนักศกึษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

แม่สอด มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเป็นมา  
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้รับนักศึกษาโปรแกรมวิชาไฟฟ้าเข้าศึกษา              
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอด  ต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ น้ัน บัดน้ี โปรแกรมวิชา
ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความจําเป็นที่จะขอย้ายนักศึกษาดังกล่าว  จํานวน ๑๑  คน  มาเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  ต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  อันเน่ืองมาจากทุกรายวิชาที่จะศึกษาต่อไปเป็น
รายวิชาที่จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาย้ายนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชร  แม่สอด  มาเรยีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 มติที่ประชุม    ใหค้วามเห็นชอบ การย้ายนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด  มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามท่ีเสนอ 

 
๕.๘  การพิจารณาแผนปฏิบติัราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  งานบริการวิชาการแก่

สังคม 
 
ความเปน็มา  

  จากพันธกิจ ข้อ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคน 
ชุมชน ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอยู่ดีมีสุข มีวัฒนธรรม ศีลธรรมและพึ่งพาตนเองได้  ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  เพ่ือให้การดําเนินการตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าวประสบผลสําเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งานบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารแยกเล่ม) 
 



~ ๑๑ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
งานบริการวิชาการแก่สังคม  
 
  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ  
 

๕.๙  การพิจารณาแผนการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 
ความเปน็มา  

  ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ .) 
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการหรือกิจกรรมประเด็นช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมทั้งภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบันในด้านต่าง ๆ อาทิ  การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ความรักชาติ  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  สิ่งเสพติด  อุบัติภัย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง      
เป็นต้น  โดย สมศ. กําหนดประเด็นช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม  ที่สถาบันเลือกดําเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน ฉะน้ัน  จึงนําเสนอแผนการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  
เพ่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบแผนการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายใน 
สถาบัน และภายนอกสถาบัน 

  
  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ  และให้ข้อเสนอแนะ 

 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   

  ๗.๑  รายงานการประชุมวิชาการ ปขมท.  ประจําปี ๒๕๕๕ 
         ๑.   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์   
เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.  ประจําปี ๒๕๕๕  เรื่อง  เตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 
๒๐๑๕  เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์  ซิต้ี  พัทยา จังหวัดชลบุรี         
สภาคณาจารย์  ได้สรุปผลจากการประชุมวิชาการดังกล่าว มาเพ่ือสภามหาวิทยาลัยทราบ ตามรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๗.๑   
       ๒.  ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  
๒๕๕๕  ได้มีขอ้เสนอแนะและประเด็นคําถามจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  อาทิเช่น  การทํา
ประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดต้ังสหกรณ์กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  การทําสญัญาจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเอ้ือต่อการทํานิติกรรมทางการเงิน  โดยทางสภาคณาจารย์จะหารือในประเด็นต่าง ๆ   
กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
   



~ ๑๒ ~ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว  จึงให้ยกระเบียบวาระน้ีไปในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕ /๒๕๕๕  ในวันพุธที่  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕          
เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   
 

        ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 
 
        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย์)        (นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว) 
     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม     บันทึกและสรปุรายงานการประชุม 

 
 

 
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  
 

   



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 

  


