รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕
วันจันทรที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๓. นายประเสริฐ ตันสกุล
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๖. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๗. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๘. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๙. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๑๐. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๑๑. นายอํานาจ นันทหาร
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
๑๗. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๘. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๙. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๓. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว
๒. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย

ประจําฝายเลขานุการ
ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

- ๑๑ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตใหประธานที่ประชุมมอบชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดี
กับ อาจารยนรุตม บุตรพลอย ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย พรอมใหโอวาท
ที่ประชุมอนุญาต
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑ การดํารงของตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ซึ่งเปน
ตําแหน งที่ไดรับการโปรดเกลาฯ ฉะนั้นหากมีกรณีขอรองเรีย นเกี่ย วกับตําแหนงดังกลาว จะตองสงเรื่ องเพื่ อ
ดําเนินการถอดถอนตามขั้นตอนตอไป มิใชเหมือนกับกรณีอื่น ๆ ที่ไดรับการแตงตั้งทั่วไป
๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยทุกแหง ในเรื่องของ
การดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมควรเกิน ๒ วาระติดตอกัน
๑.๓ โครงการตําราเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทําโครงการตําราเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส
๖๐ พรรษา มหาวชิร าลงกรณ เพื่อสนับ สนุนและกระตุน ใหคณาจารยไดสรางสรรคผ ลงานทางวิช าการที่ใช
ประกอบการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เนนผูเรีย นเปน สําคัญ และไดผ ลงานรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)
ของตัวบงชี้พื้นฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ ๗ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ ซึ่งขณะนี้
มีผูสมัครเขียนตําราเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการดังกลาว จํานวน ๑๓๙ คน ๑๓๙ ชื่อเรื่อง และกําลังดําเนินการ
ติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินตําราเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตอไป โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
๑.๔ กําหนดการจัดงานนิทรรศการ ราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๙ “สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใย
สูอาเซียน”
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดจัดงานนิทรรศการ ราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ ๙ “สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสูอาเซียน” ในระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อสงเสริมให
นักศึกษา บุคลากร และอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแสดงผลงานอันเกิดจากการพัฒนาการเรียนรู
ภาคทฤษฎีในชั้นเรียนสูการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และนิทรรศการที่เกี่ยวกับประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน
ทั้ง ๑๐ ประเทศ อีกทั้งจะเปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะไดเปดรั้วแนะนํามหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ ใหกับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และในการจัดกิจกรรมดังกลาวยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ระดับชาติและการแสดงดนตรีนาฏศิลปนานาชาติในกิจกรรมภาคค่ํา ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงใครขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ทุ กท า นร ว มเปน เกีย รติในการจัดนิท รรศการดังกลาว ซึ่งมีกํ าหนดการและ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพรอมนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๑๐ หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ
วาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๕ มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
๑. อนุ มั ติ ใ ห ป ริ ญ ญาบั ต รผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
แจ ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงาน สํ า นั ก ส ง เส ริ ม
วิชาการและงาน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ทะเบียน
ภ า ค เ รี ย น ที่ ๑ ป ก า ร ศึ ก ษ า ๒ ๕ ๕ ๕
รวมทั้ ง สิ้ น ๕๐ คน ประเภท ภาคปกติ
จํ า นวน ๓๐ คน ประเภท ภาค กศ.บป.
จํ า นวน ๑๔ คน และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จํานวน ๖ คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ เรื่องที่
๒

๓

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ให ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การแผนรั บ
นั ก ศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ โดยให เ พิ่ ม ทะเบี ย น และคณะวิ ท ยาการจั ด การ
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาตามแผนรั บ ในหลั ก สู ต ร ดําเนินการตอไป
วิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคณิตศาสตร
จ า ก เ ดิ ม ๒ ๕ ค น เ ป น ๓ ๐ ค น
และใหนําเสนอความพรอมในการขอเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท อ งเที่ ย วและการโรงแรม ในรู ป แบบนอก
ที่ ตั้งบางส ว น ตามเกณฑ ที่ สกอ. กําหนด
ก อ นนํ า เสนอสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ใ ห เ ป ด ส อ น
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
ตอไป
แจงงานการเจาหนาที่และนิติการ
อนุมัติกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน
๑ ราย ให แ ก นายนรุ ต ม บุ ต รพลอย
ตํ า แหน ง เลขที่ ๐๐๕๓ สาขาวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร ตั้ งแต วั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔

ผูร ับผิดชอบ
สํ า นั ก ส ง เส ริ ม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
คณะวิ ท ยาการ
จัดการ

งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ

ที่ประชุมรับทราบ
๒๕๕๕

๔.๒ เรื่อง สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

ความเปนมา
ดว ยงานการเงิน สํ านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เพื่อนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ รายงานการดํา เนิ น งานของการเสนอขอกํา หนดตํา แหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง
วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร รายงานการดํ า เนิ น งานของการเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น งานเลขานุการฯ
จึงขอนํ าเสนอข อมู ลการดํ า รงตํ าแหน งทางวิช าการและขอมูลอาจารยป ระจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ขอมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผลเปนดังนี้
ตําแหนง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ขาราชการ พนักงาน อาจารยประจํา
(คน) มหาวิทยาลัย ตามสัญญาจาง
(คน)
(คน)
อาจารย
๓๑
๑๓๕
๑๑๑
ผูชวยศาสตราจารย
๕๙
รองศาสตราจารย
๑๐
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย (ระดับ ๑๑)
รวม
๑๐๐
๑๓๕
๑๑๑
รอยละ
๒๘.๙๐
๓๙.๐๒
๓๒.๐๘

รวม
(คน)

รอยละ

๒๗๗
๕๙
๑๐
๓๔๖
๑๐๐

๘๐.๐๖
๑๗.๐๕
๒.๘๙
๑๐๐

ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีจํานวน ๖๙
คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ๓๔๖ คน แยกเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕๙ คน
(เกษียณอายุไปในป ๒๕๕๕ จํานวน ๔ คน) และรองศาสตราจารย จํานวน ๑๐ คน เมื่อคิดสัดสวนการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๔ (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
คิดเปน รอยละ ๑๗.๐๕ และตําแหนงรองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ ๒.๘๙)
หมายเหตุ : ๑. พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ที่ มีคุณสมบัติเ ฉพาะตํ าแหน งที่ส ามารถขอสง ผลงานทางวิช าการเพื่ อ
ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีจํานวน ๕๕ คนจากจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๑๓๕ คน
๒. อาจารยประจําตามสัญญาจางที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สามารถขอสงผลงานทางวิชาการ
เพื่อประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีจํานวน ๑๓ คน จากจํานวนอาจารยประจําตามสัญญาจาง
ทั้งหมด ๑๑๑ คน (กรณีอาจารยประจําตามสัญญาจางยังไมมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ าณาแต ง ตั้ ง อาจารย ป ระจํ า ตามสั ญ ญาจ า งให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ ๔.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเปนมา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖)
และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใหมหาวิทยาลัยทราบแลวนั้น บัดนี้ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดดําเนินการประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ
๑๕๘ ง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบทายระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม )
ทั้ ง นี้ มหาวิ ทยาลั ย ฯ ได แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การตรวจสอบผลการศึก ษา ซึ่ง ผลเปน ที่ ถู ก ตอ งแล ว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ คน ดังนี้
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑ คน
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๗ คน
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน ๓๖ คน
๑.๔ สาขาการบัญชี
จํานวน ๓๐ คน
๑.๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน ๔๕ คน
๑.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยี
จํานวน
๓ คน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ ๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๕๔ คน ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน ๑๗ คน
๒.๒ สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๙ คน
๒.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จํานวน ๒๘ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ คน ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑ คน
๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ
๕.๒ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ขาราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเปนมา
ดวย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ
เปนระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน มหาวิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลใหม
และประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยึดตามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลประจํามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๕ แลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (รา ง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร วาดว ย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอสภา
มหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบในหลักการและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในขอ ๕ และขอ ๑๐ ตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และตอไปหากมีการ
นําเสนอขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมาเพื่อพิจารณา ใหนําเสนอขอมูลใหมีความชัดเจน วาในสวนใดเปนกฎหมาย
เดิมที่ใชอยูเปนแนวทางในการจั ดทํ าข อบังคับ ดังกลาว และขอความใดเปนกฎหมายใหมที่จะเพิ่มเติมจากเดิ ม
เพื่อใหที่ประชุมใชประกอบการพิจารณา ไดอยางรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งขึ้น
๕.๓ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การกําหนดระดับ
ตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
ความเปนมา
ดวย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปน
ระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน มหาวิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหสอดคลองกับระบบบริหารงาน
บุคคลใหม และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกําหนดระดับ ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยึดตามแนวทางของ
ประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดระดับตําแหนง และแตงตั้งผูมีความรู ความสามารถใหดํารง
ตําแหนงในระดับสูงขึ้น และขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ งที่ ๔/ ๒๕๕๕ เมื่ อวั น ที่ ๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ แล ว มหาวิ ท ยาลั ย
จึงนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบในหลักการและใหอาจารยประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะและปรับแกไขใหสมบูรณ และดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
๕.๔ การพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดใหมีการตรวจประเมินภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๔ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย นั้น สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวบรวมและจัดทํา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ รายงานผลการประเมิ น ภายในระดั บ หน ว ยงาน และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๔ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และใหขอเสนอแนะในสวนขององคประกอบที่ ๒ การผลิต
บัณฑิต และองคประกอบที่ ๔ การวิจัย ที่มีผลการประเมินตองปรับปรุง เสนอใหมีการจัดทําแผนและกําหนด
มาตรการเพื่อมารองรับการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะดังกลาว และควรมีการแตงตั้งคณะทํางาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหเกิดการปฏิบัติเพิ่ม
มากขึ้น
๕.๕ การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๕,๒๘๔,๔๔๐ บาท จําแนกเปนเงินจายขาด
จากเงินคงคลัง จํานวน ๑๔,๔๙๔,๔๙๐ บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ จํานวน ๙๐,๗๘๙,๙๕๐ บาท (คิดเปนรอยละ ๗๘.๘๘ ของประมาณการรายรับระหวางป)
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม
โครงการจัดทําแบบกอสรางอาคาร ๓ รายการ ดังนี้ อาคารบรรณราชนครินทร (หอสมุด) อาคารที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และอาคารที่พักอาศัยของลูกจางประจําและเจาหนาที่ของ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงิน นอก
งบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้ ง ที่ ๑ (เพิ่ ม เติ ม ) ต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ ๑ จํานวน ๑,๓๑๒,๕๐๐ บาท
ลําดับ
โครงการ
จํานวนเงิน(บาท)
เหตุผลความจําเปน
๑ โครงการจัดทําแบบกอสรางอาคาร ๓ รายการ
๑,๓๑๒,๕๐๐ เพื่อจัดทําแบบกอสรางอาคารใน
- อาคารบรรณราชนครินทร (หอสมุด)
การกอสรางและจัดทําขอตั้ง
จํานวน ๔๓๗,๕๐๐ บาท
งบประมาณกอสรางอาคารใน
- อาคารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
การรองรับจํานวนนักศึกษาที่
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จํานวน ๔๓๗,๕๐๐ บาท
เขาใชบริการหอสมุด และเพื่อ
- อาคารทีพ่ ักอาศัยของลูกจางประจํา และ
เปนสวัสดิการแกบุคลากร
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จํานวน ๔๓๗,๕๐๐ บาท
กําแพงเพชร
รวมเปนเงิน
๑,๓๑๒,๕๐๐ บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)
ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)

๕.๖ การสรรหาอธิการบดี
ความเปนมา
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป มีผลใหการดํารงตําแหนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นี้นั้น
ขอกฎหมาย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ
ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕. กําหนดดังนี้
๑. ความตามขอ ๙ แหงขอบังคับฯ
“ขอ ๙. ในกรณีที่อธิการบดีพนตําแหนงตามวาระ ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบภายในหกสิบวันกอนวันสิ้นสุดวาระของการดํารงตําแหนงของอธิการบดี
การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงอธิการบดีแทน ในกรณีที่อธิการบดีพน
ตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการไดภายในระยะเวลาไมเกินสี่สิบหาวันกอนวันที่วาระการดํารงตําแหนงของ
อธิการบดีคนเดิมจะสิ้นสุดลง”
๒. ความตามขอ ๕ แหงขอบังคับ
“ขอ ๕ การไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตาม
กระบวนการสรรหา ที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหา ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองคนหนึ่งเปนประธาน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูแทนผูบริหาร จากผูแทนคณาจารยประจําอยางละหนึ่งคนและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกสองคน เปนกรรมการ ทําหนาที่ดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี
ใหผูแทนผูบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ
(๒).................”
ประเด็นพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาอธิการบดีเปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบดวย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกสองคน เปนกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากผลการเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละกลุม
ดังนี้
๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
กรรมการ
๒. นายวีระศักดิ์ ปบัว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย เปน
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร
เปน กรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
๗.๑ ตามที่ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กํา แพงเพชร ได เป น เจา ภาพทอดกฐิน ณ วั ดหนองปลิ ง
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร นั้น มหาวิทยาลัย ไดเงินสบทบทุนจํานวน ๓๙,๔๙๙ บาท ในสวนของ
วัดไดเงินสมทบ รวม ๘ ลานกวาบาท
ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘.๑ ในระเบียบวาระแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในทุกครั้งที่มี
การเสนอแนวคิดตาง ๆ เห็นควรใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะดังกลาวไปจัดทําเปนแผนงาน หรือโครงการ
รองรับเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. การดําเนินการสรรหาอธิการบดี ที่จ ะดําเนินการตอไปนั้น ขอใหคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายกําหนดไว เพื่อปองกันการเกิดปญหาและขอ
รองเรียนในการดําเนินการตาง ๆ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๑๑ -

๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓-

