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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน ๘   อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

-------------------------------- 

 

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๓.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๘.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๒.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  

  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๕.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             

๖.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

  ๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   ผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



- ๔ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

๒.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใหประธานท่ีประชุมใหนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบ    

ชอดอกไมและกลาวแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยปาจรีย  ผลประเสริฐ  ท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ   

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗  

มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมี จํานวน  ๙  หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔ /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 

   - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

 

 ๔.๑  สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ความเปนมา  



- ๕ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดนําเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพ่ือขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร นั้น  บัดนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล       

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวิทย           

วงษบุญมาก  ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตั้งแตวันท่ี  ๘   มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  

ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับประกาศ      

ณ วันท่ี  ๑๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบในระเบียบวาระนี้  

 

  ท่ีประชุมรับทราบ  พรอมนี้นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดี และใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารงาน  ซ่ึงในขณะนี้มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญเรื่องเก่ียวกับคาจาง สําหรับการจางงานของ

เจาหนาท่ีบุคลากร  จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องนี้มาพิจารณาดําเนินการตอไป  

    

๔.๒   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๗  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย   ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 

เร่ืองที่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.         อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    

ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕          

รวมท้ังสิ้น ๓๗๒  คน ประเภทภาคปกติ    

จํานวน ๒๖๗ คน ประเภทภาค กศ.บป.  

จํานวน  ๑๐๓  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน  ๒  คน 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนดาํเนนิการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน   

 

๒.        อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ใหกับ       
นางสาวปาจรีย ผลประเสริฐ  สาขาบริหารธุรกิจ
และการจัดการ  ในตําแหนงเลขท่ี และสังกัดเดิม   
ตั้งแตวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

     แจงงานการเจาหนาท่ีและนิติการ

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป     

งานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 

๓.         ใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภา

วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

      งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่ง  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

งาน

เลขานุการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

        เรื่องแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ       

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๐๑๑ / 

๒๕๕๖   ใหนายกสภามหาวิทยาลัย 

ลงนามในคําสั่งดังกลาว และแจงให

กรรมการทุกทานทราบแลว 

๔. มีมติคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี  

จํานวน  ๓  คณะ  ดังนี้ 

       ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  

เนียมนาค  แตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

       ๒.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด  แตงตั้ง

เปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

       ๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล  

แตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่ง   สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

เรื่องแตงตั้งคณบดี  ตามคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยท่ี ๐๑๒ / ๒๕๕๖       

ใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามใน

คําสั่งดังกลาว  และแจงใหคณบดีท้ัง ๓ 

คณะทราบแลว 

งาน

เลขานุการ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

   

 ประธานท่ีประชุม ใหเลื่อนระเบียบวารท่ี ๕.๒ การพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะ        

ครุศาสตร  และ ระเบียบวารท่ี ๕.๓  การพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา

หนวยงานท่ีเรียกชื่อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  มาพิจารณากอน และหลังจากนั้นจึงเรียงลําดับตามท่ีเสนอ

ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๕.๒  การพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร 

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ 

ครุศาสตร  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย  ท่ี  ๐๑๐ / ๒๕๕๖  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น   

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเพ่ือใหการไดมาซ่ึงบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร     

วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี   พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖  แลว 



- ๗ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

  จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ไดนําเสนอรายละเอียดการสรรหา

คณบดีคณะครุศาสตรตอสภามหาวิทยาลัย  

  นายวีระศักดิ์  ปบัว  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร นําเสนอวา  คณะกรรมการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน

คณบดี   พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม   (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖  เปนท่ีเรียบรอยแลว ไดรายชื่อผูสมควรดํารง

ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร โดยเรียงรายชื่อบุคคลตามลําดับตัวอักษร  ดังนี้ 
 

๑. ดร.ชัยรัตน  บุมี 

๒. อาจารยบุญลอม  ดวงวิเศษ 

๓. ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช  

พรอมนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  ไดเสนอเอกสารประวัติวิสัยทัศนและ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ และผลงานของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 

  ท่ีประชุมจึงมีมติใหใชวิธีการลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย โดยใชบัตรลงคะแนนเลือกท่ีลงนาม

โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน 

ประกอบดวย 

๑.  นายประเสริฐ  ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นายอํานาจ  นันทหาร ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพคุณ  ชูทัน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

   

 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะบดีคณะครุศาสตร 

 

มติท่ีประชุม   มีมติคัดเลือก  ดร.ชัยรัตน  บุมี  เพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร ท้ังนี้  

ตั้งแตวันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป 

 

 ๕.๓  การพิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน 

ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

 

ความเปนมา 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา 



- ๘ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย   

ท่ี ๐๐๙ / ๒๕๕๖  สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  นั้น  ในการนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเพ่ือใหการ

ไดมาซ่ึงบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ ตามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน     

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว  โดยมีตําแหนงท่ีทําการ  

สรรหา  ดังตอไปนี้ 

๑)  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒)  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

๓)  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๕)  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาฯ ไดนําเสนอรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัย 
 

  นายวีระศักดิ์  ปบัว  ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  นําเสนอรายงานผลการดําเนินการสรรหาดังนี้ 

 

  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาจากการสัมภาษณ และเอกสารแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการ

พัฒนาหนวยงาน ความเหมาะสม ดานบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ ประวัติการทํางาน ผลงานในอดีตและ

ปจจุบัน ความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม ของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหนงหัวหนา

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เม่ือวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ แลว

มีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรนํารายชื่อพรอมประวัติของผูรับการเสนอชื่อทุกรายในหนวยงานท่ีมีรายชื่อไมเกิน ๓ 

รายชื่อ  เสนอสภาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑.๑  ดร.สุภาพร  พงศภิญโญโอภาส 

๑.๒  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ปญญา 
 

  ๒.  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

           ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล 
 

๓.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑  รองศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ 

๓.๒  อาจารยศิลปณรงค  ฉวีพัฒน 
 



- ๙ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

  ๔.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว 
 

๕.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา 

 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ท้ัง ๕ หนวยงาน 
   

ท่ีประชุมจึงมีมติใหใชวิธีการลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย โดยใชบัตรลงคะแนนเลือกท่ีลงนาม 

โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน      

ชุดเดียวกันกับการพิจารณาคัดเลือกคณบดีคณะครุศาสตร   

  และดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามลําดับดังนี้ 
 

๑)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือก  ดร.สุภาพร  พงศภิญโญโอภาส  เพ่ือแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒)  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือก  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล  เพ่ือแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

๓)  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือก รองศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ  เพ่ือแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือก  ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว  เพ่ือแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

๕) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือก  อาจารยเยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา  เพ่ือแตงตั้งให 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          

                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒   

      ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

ความเปนมา  

เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕   มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ท้ังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๑๔๒ คน ดังนี้   

      ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑๑   คน  

      ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑๐   คน 

    ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต            จํานวน     ๗๘   คน 

    ๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       จํานวน     ๑๒   คน 

    ๑.๕  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน      ๓    คน 

    ๑.๖  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑    คน 

                              ๑.๗  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน     ๒๔    คน 

                              ๑.๘  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๓    คน  
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น  ๕๔ คน ดังนี้ 

       ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน       ๙  คน 

       ๒.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   จํานวน       ๔  คน 

  ๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๓  คน 

  ๒.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๓๘  คน 
 

  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๓  คน 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  จํานวน  ๓  คน 



- ๑๑ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

   

๕.๔  การพิจารณา (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงินในโครงการพัฒนา

ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

ความเปนมา  

 ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการดําเนินงานพัฒนาครูตาม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงนําเสนอระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย  การรับจายเงินในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง  

(Coaching and Mentoring)  พ.ศ. ๒๕๕๖  ตอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร 

แนบทายระเบียบวาระนี้ 

 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการ 

รับจายเงินในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ 

จายเงินในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  พ.ศ. ๒๕๕๖     

ตามท่ีเสนอ และใหแกไขตามขอเสนอแนะ 

   

 ๕.๕  การพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี และรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี 
   

ความเปนมา  
 

 ๑.  ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก           

ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตั้งแตวันท่ี ๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ดังสําเนา

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับประกาศ ณ วันท่ี ๑๓  

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น  

๒.  สืบเนื่องจากความตามมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗   



- ๑๒ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี  โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๙  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗   ไดแก 

   ๑)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง   

   ๒)  ทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือสภา

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

๓.  บัดนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดนําเสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควรไดรับการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ประกอบดวย 

   ๑) ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ  เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี         

ฝายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 

   ๒) ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน  เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี        

ฝายวิชาการ 

   ๓) รองศาสตราจารยมัย  ตะติยะ   เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี             

ฝายกิจการนักศึกษา และโครงการพิเศษ 

   ๔) รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี

ฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา 

   ๕) ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วิชชุวรนันท   เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี     

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

   ๖) ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี            

ฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ 

 

  รายละเอียดประวัติผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระ

งาน ปรากฏแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี  

  

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
๕.๖  การพิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

  ความเปนมา 

สืบเนื่องจากความตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   



- ๑๓ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

พ .ศ .๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย              

เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของอธิการบดี ซ่ึงอธิการบดีไดเสนอแตงตั้งรองอธิการบดี ในระเบียบ

วาระท่ีผานมาแลวนั้น  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย อยางมี

ประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  อธิการบดีจึงขอนําเสนอชื่อรองอธิการบดีเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

ท้ังนี้ตั้งวันท่ี ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เปนตนไป 

ประเด็นพิจารณา    แตงตั้งรองอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ตามท่ีเสนอ 

   

๕.๗  การพิจารณาจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง เงิน

คาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางราย

เดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ 

         

 

ความเปนมา  

 ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก          

ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี  ๑๓  

มีนาคม  ๒๕๕๖   ตั้งแตวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖   โดยผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  ไดเสนอแตงตั้ง

รองอธิการบดี  ไปแลวนั้น  ในการนี้ เพ่ือใหการเบิกจายเงินประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง      

เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือนแกผูดํารงตําแหนงรอง

อธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนประจํา

ตําแหนง  เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และเงินคาจางรายเดือน สําหรับผูดํารง

ตําแหนงรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ 

 

ประเด็นพิจารณา      พิจารณาอนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงิน

ประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และ

เงินคาจางรายเดือน สําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ 



- ๑๔ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

๑) อนุ มัติจ ายเ งินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนเ งินประจํ าตําแหน ง              

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงรองอธิการบดีท่ี

เกษียณอายุราชการ 

๒) อนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนเงินคาจางรายเดือนตําแหนง   

รองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ   

 

  มติท่ีประชุม อนุมัติจายเงินรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนเงินประจําตําแหนง 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงและเงินคาจางรายเดือน 

สําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีท่ีเกษียณอายุราชการ  ตามท่ีเสนอ 

 

 ๕.๘  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

ความเปนมา 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ี  ๐๐๑ / ๒๕๕๓  ลงวนัท่ี ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  

๒๕๕๓  คณะกรรมการชุดดังกลาว  ไดปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป  แลว และดวยความเห็นชอบ   

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๗  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  มอบหมายใหนายวีระศักดิ์    

ปบัว  เปนประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ไปแลวนั้น   

ท้ังนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรางคําสั่งแตงตั้ง  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

ตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวารนี้ 

 

ประเด็นพิจารณา     พิจารณา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

  มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ (ราง)  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามท่ีเสนอ เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นท่ีคณะกรรมการประสงค จะประเมิน

เพ่ิมเติม  มหาวิทยาลัยมีความจําเปนท่ีจะขอเพ่ิมจํานวนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเพ่ือใหมีความคลองตัวของ

คณะกรรมการในการดําเนินงานและประสานงาน  จึงใหมหาวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย     

ไปหารือกันเพ่ือปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  เสร็จแลวใหนําเสนอใหนายกสภาลงนามและดําเนินการตอไป 



- ๑๕ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  -  ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

  - ไมมี  
  

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ   

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี ๖/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  จังหวัดตาก  

 
       ปดประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น. 

 

 

        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)            (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

                       (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

                เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                                                ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

  

 

   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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