-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
วันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชว ยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๔. นายประเสริฐ ตันสกุล
๕. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๖. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๘. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๙. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๐. ผูช วยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
๑๑. รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
๑๒. ผูช วยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
๑๓. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๕. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๖. ผูช วยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๑๗. ผูช วยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๒. นายสมจิตร ลิ้มลือชา
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๕. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๖. ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณุวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-๔-

หมายเหตุ สําหรับตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการดําเนินการ
สรรหา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๕ จาก
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการประกาศเกียรติคุณ และรับโลรางวัลเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๓๐
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน
๑๑ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-๕-

เรื่องที่
๑.

๒

๓

๔

มติที่ประชุม
อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน ประเภท ภาคปกติ
จํานวน ๙๑ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํานวน ๑๕ คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒ คน
ใหถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง การ
พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวย เงินประจําตําแหนง
ทางวิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือน
เทากับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๕ และใหแกไขเพิ่มเติมใหครบถวน
สมบูรณ และนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบ ในการประชุมตอไป
อนุมัติใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย
๑. นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา
ตําแหนงเลขที่ ๐๐๕๘
สาขาอุตสาหกรรมศิลป ตั้งแตวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๔
๒. นางสาวยุภาดี ปณะราช ตําแหนง
เลขที่ ๐๑๔๔ สาขาหลักสูตรและการสอน
ตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

การดําเนินงาน
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

แจงงานการเจาหนาที่ และนิติการ งานการ
ใหดําเนินการ แกไข และเพิ่มเติม
เจาหนาที่และ
รายละเอียดใหครบถวนสมบูรณ และ
นิติการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในการประชุมตอไป
แจงงานการเจาหนาที่ และนิติการ งานการ
ใหดําเนินการ แกไข และเพิ่มเติม
เจาหนาที่และ
รายละเอียดใหครบถวนสมบูรณ และ
นิติการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในการประชุมตอไป
แจงงานการเจาหนาที่และ
นิติการดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-๖เรื่องที่
๕

๖

๗

มติที่ประชุม
ใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการการจัดสง
หนังสือสอบถามความตองการของ
นายสมเกียรติ ชัยพิบูลย เพื่อยืนยันการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร หากยังยืนยันคงเดิม
ใหมหาวิทยาลัยสอบถามแนวปฏิบัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตอไป
อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตามที่นําเสนอ จํานวน ๓
หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ใหความเห็นชอบ การยายนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยไดจัดสงหนังสือ
งานการ
สอบถามไปยัง นายสมเกียติ ชัยพิบูลย เจาหนาที่และ
แลว และไดรับการยืนยันวา ขอถอน นิติการ
เรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดังกลาว โดยขอรับผลการประเมินการ
สอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
นําไปดําเนินการตอที่มหาวิทยาลัยแมโจ
แจงคณะวิทยาการจัดการ และ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

แจงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดนําเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นั้น บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๑๓
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในระเบียบวาระนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-๗ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ เรื่องตอบขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
ความเปนมา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๖๔๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องตอบขอหารือหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเพื่อโปรดทราบ และถือเปน
แนวปฏิบัติตอไป โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ความเปนมา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งในประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว ขอ ๔ วรรคสอง
ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผูบังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ.
ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย แลวแตกรณี นั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งทําหนาที่แทน ก.พ.อ. มีมติกําหนดแนวทาง
ในการพิจารณาของ ก.พ.อ. เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ ดังนี้
๑. ตองเปนสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ สาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา อาจมีความแตกตางกัน
ในแตละสถาบันอุดมศึกษา และ
๒. สถาบันอุดมศึกษาเสนอขออนุมัติเฉพาะสาขาวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อให ก.พ.อ. พิจารณาใหความเห็นชอบ และ
๓. เมื่อ ก.พ.อ. ใหความเห็นชอบสาขาวิชาใดแลว ใหแตละสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตัวบุคคล
ที่ไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาวาดวย เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนภายใตสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. ใหความเห็นชอบ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-๘๔.๕ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ของนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ไดนําเสนอเรื่อง การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย มาพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติ
ใหมหาวิทยาลัยฯ จัดสงหนังสือสอบถามความตองการของนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย วายังคงยืนยันจะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หรือไม
มหาวิทยาลัย ไดจัดสงหนังสือสอบถามไปยังนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย ไปแลวนั้น ไดรับการ
ยืนยันจากนายสมเกียรติ ชัยพิบูลย วาขอถอนเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการดังกลาว โดยขอรับผลการประเมิน
การสอน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไปดําเนินการตอที่มหาวิทยาลัยแมโจ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือ
แนบทายระเบียบวาระนี้
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน ๔ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑๕ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน ๑๙ คน
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน
๙ คน
๑.๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน
๑ คน
๑.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยี
จํานวน
๑ คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-๙๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๕๓ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ คน
๓.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น
จํานวน ๓ คน
๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการชุด
ดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
กระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗ และได
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๕.๓ การพิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนในเขต ๕ อําเภอชายแดนฝงตะวันตกของ
จังหวัดตาก ไดเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อจะไปประกอบอาชีพครู แตดวยขอจํากัดทางดาน
บุคลากรของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๑๐ แมสอด เปนการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๘ “กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้งเฉพาะบางสวนของหลักสูตรที่เปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งสถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได”
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัย
ไดจัดใหนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ชั้นปที่ ๑ – ๒ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด (นอกสถานที่ตั้ง) และชั้นปที่ ๓ – ๕ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในสถานที่ตั้ง)
โดยจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรสาขาวิชานั้น เพื่อใหการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ดังกลาว มหาวิทาลัย
จึงขอเสนอใหความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ตามที่เสนอ
๕.๔ การพิจารณารายงานการประเมินตนเองตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผูบริหาร ดําเนินการ
กําหนดแนวทางการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแนวทางและหลักเกณฑการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบแลวนั้น
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา
เอกสารรายงานการประเมินตนเองฯ ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๑๑ ประเด็นพิจารณา พิจารณารายงานการประเมินตนเองตามบทบาทและหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองตามบทบาทและหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔ และใหแกไขใน
หนาที่ ๒ ขอมูลวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนงเปนดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
พระครูอรรถกิจนันทคุณ
นายประเสริฐ ตันสกุล
รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
นายวีระศักดิ์ ปบัว
รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
นายอนุสสรณ แสงพุฒ
ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทนั

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวฒ
ั น
ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภา
อธิการบดี
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

๑๓ มิ.ย. ๕๕
๓๐ ธ.ค. ๕๑
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๕ มี.ค. ๕๕

วันที่ครบวาระ
การดํารง
ตําแหนง
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๒๙ ธ.ค. ๕๕
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๔ มี.ค. ๕๗

ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

๑๘ พ.ค. ๕๒
๑๘ พ.ค. ๕๒
๑๘ พ.ค. ๕๒
๒๐ ธ.ค. ๕๓
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๕ ก.พ. ๕๒

๑๗ พ.ค. ๕๕
๑๗ พ.ค. ๕๕
๑๗ พ.ค. ๕๕
๑๗ พ.ค. ๕๕
๒๑ ก.พ. ๕๗
๒๑ ก.พ. ๕๗
๒๑ ก.พ. ๕๗
๒๑ ก.พ. ๕๗
๒๙ ธ.ค. ๕๕

ตําแหนง

ประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ

วันที่ดํารง
ตําแหนง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๑๒ ๕.๕ การพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๑/
๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑและวิธีการรับฟง
ความคิดเห็น ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลว โดยมีรายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔
ดังนี้
1 ผลการประเมินตามเกณฑฯ ของมหาวิทยาลัย และคณะ
หนว

หนวยงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

พันธกิจ
น้ําหนัก
0.30
98
91
91
91
90
91
88

การ
จัดการ
ศึกษา
น้ําหนัก
0.30
96
92
91
91
90
91
88

2 ผลการประเมินตามเกณฑฯ ของสํานัก
หนวยงาน

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักประกันคุณภาพ

การวิจัย
น้ําหนัก
0.20
91
82
87
84
87
91
80

น้ําหนัก
0.60

การสนับสนุน
การจัดการ
ศึกษา
น้ําหนัก
0.10

การ
สนับสนุน
การวิจัย
น้ําหนัก
0.10

90

92

90
90
90
90

90
91
83
90

พันธกิจ

การงบ
ประมาณ

อื่นๆ

น้ําหนัก น้ําหนัก
0.10
0.10
95
96
90
89
90
88
90
88
90
87
90
89
90
86

การงบ
ประมาณ

อื่นๆ

น้ําหนัก
0.10

น้ําหนัก
0.10

85

90

80
85
84
85

90
90
90
90

รวม

ระดับ

95.50
89.20
89.80
89.20
89.10
90.70
86.40

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก

รวม

ระดับ

87

89.40

ดีมาก

90
89
87
90

89.00
89.50
88.40
89.50

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๑๓ -

3 ผลการประเมินตามเกณฑฯ ของสถาบัน
หนวยงาน
สถาบันวิจัย

พันธกิจ
น้ําหนัก
0.50

91

การสนับสนุน
การจัดการ
ศึกษา

การ
สนับสนุน
การวิจัย

การงบ
ประมาณ

อื่นๆ

น้ําหนัก
0.15

น้ําหนัก
0.10

น้ําหนัก
0.10

85

92

90

86

น้ําหนัก
0.15

รวม

ระดับ

89.65

ดีมาก

ในสวนรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบจะอยูในเอกสารประกอบการประชุมรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔ (แยกเลม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดกิจกรรมโครงการ
ประชุมสัญจร ระหวางวันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ใหสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ในการประชุมมีประเด็นขอหารือ ที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. การตอสัญญาสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในขอ ๑๖ วรรคสอง ในกรณีผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติหนาที่มาแลวเปนเวลาสี่ปติดตอกัน อาจไดรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหทําสัญญาจางจน
อายุครบหกสิบปบริบูรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
ซึ่งในขณะนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑตามขอบังคับดังกลาวแลว
แตยังตองทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย เปนคราวละ ๑ ป อยู และไดหารือวาจะเปนไปไดหรือไมที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยชุดนี้ ซึ่งอยูในระหวางใชขอบังคับเดิม จะไดรับการอนุโลมใหใชขอบังคับเดิม
๒. การตอสัญญาจางที่ต่ํากวา ๔ ป กอใหเกิดผลกระทบตอการกูยืมเงินในสถาบันการเงิน
เนื่องจากธนาคารกําหนดเงื่อนไขใหผูที่มีสัญญาทํางานต่ํากวา ๔ ป มีสถานภาพเหมือนลูกจางชั่วคราว วงเงินที่
อนุมัติใหกูจะอยูขั้นต่ําแตถามีการตอสัญญาแบบระยะละ ๔ ป จะชวยเอื้ออํานวยตอการกูเงินไดมากขึ้น ซึ่งจะ
สงผลดีตอความมั่นคงของครอบครัว โดยเฉพาะการกูซื้อบาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๑๔ -

ใหทราบตอไป

ที่ประชุมจึงมีมติใหนําขอหารือดังกลาว ไปปรึกษานักกฎหมาย และจะแจงผลการหารือดังกลาว

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. ผูทรงคุณวุฒิ เสนอในที่ประชุมวาในขณะนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ยังไมมี
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ วรรคสอง ซึ่งกําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมาการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ที่ประชุมจึงใหกรรมการทุกทาน
เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในที่ประชุมเสนอ อาจารยประเสริฐ ตันสกุล
ผูทรงคุณวุฒิ ใหทําหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สภามหาวิทยาลัย จึงมีมติใหความเห็นชอบให อาจารยประเสริฐ ตันสกุล ผูทรงคุณวุฒิ เปน
อุปนากยกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖ /๒๕๕๕ ในวันศุกรที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ๑๕ -

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

