-๓รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
๑. ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
๒. นายประเสริฐ ตันสกุล
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
๔. นายวีระศักดิ์ ปบัว
๕. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
๖. นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
๗. นายอนุสสรณ แสงพุฒ
๘. นายอํานาจ นันทหาร
๙. รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๑๐. อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด
๑๑. รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
๑๒. รองศาสตราจารยพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทัน
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

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

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม
๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ
๒. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
๓. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
๔. รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
๕. นายสมจิตร ลื้มลือชา
๖. รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
๗. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

๙. รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ค. รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางสาวคณารัตน พูลเขียว

ประจําฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

-๔๒. นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล

ประจําฝายเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว จึงเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖
ตามที่ไดมีการประชุมสภาม หาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๑๐
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
มีมติตางๆ ไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอ กสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้
เรื่องที่
๑.

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
อนุมัตใิ หปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา
แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
งานทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ตอไป
๑๐๐ คน ประเภทภาคปกติ จํานวน ๘๔ คน

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

-๕-

๒

ประเภทภาค กศ.บป. จํานวน ๖ คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ๑๐ คน
มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

๓

ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)

๔

ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

๕

ใหความเห็นชอบรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๕ ระดับหนวยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะ

เรื่องที่
๖
๗

๘

งานเลขานุการไดนําเสนอคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ใหนายกสภาลง
นามตามคําสั่งที่ ๐๓๒/ ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ
แจงใหคณะกรรมการทุกทานทราบ
แลว
งานเลขานุการไดนําเสนอคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัย ใหนายกสภาลง
นามตามคําสั่งที่ ๐๓๓/ ๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และแจง
ใหสํานักงานอธิการบดี ทราบแลว
แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปแลว

งานเลขานุการ

แจงใหสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษาทราบแลว

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

มติที่ประชุม
การดําเนินงาน
ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
แจงใหงานการเจาหนาที่และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ นิติการดําเนินการแกไขตาม
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเสนอแนะแลว
ใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตร
แจงใหคณะครุศาสตรดําเนินการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
แกไขตามขอเสนอแนะ และแจงให
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
แลว
ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และงานทะเบียนดําเนินการตาม
จํานวน ๓ หลักสูตร คือ
ขั้นตอนตอไป
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

งานเลขานุการ

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ผูรับผิดชอบ
งานการ
เจาหนาที่และ
นิติการ
- คณะครุศาสตร
- สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

-๖สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑
(๑) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
(๓) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
ความเปนมา
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวน ๖๒ ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )
มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนที่ถูกตองแลว จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑
๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๒
๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๘
๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑๒
๑.๕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๘
๑.๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๖
๑.๗ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน
๓

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๑ คน
ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ๖๑ คน และระดับปริญญาโท ๑ คน
๕.๒ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ความเปนมา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

-๗ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๑ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการชุด
ดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานั กประกันคุณภาพการศึกษา ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้
ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํา นักประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติเงินกันเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ความเปนมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเสนองบประมาณรายจายนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติงบประมาณรายจาย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๑๘๑,๓๖๐ บาท และมหาวิทยาลัยฯ ขอกันเหลื่อมปเงินนอกงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒,๗๕๙,๗๗๗ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความประสงคขออนุมัติเงิน
กันเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนามีความจําเปนที่
จะตองใชงบประมาณกันเหลื่อมป เพื่อใชในการสนับสนุนทุนวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการวิจัย จึงเสนอขออนุมัติเงินกัน
เหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม ตอสภามหาวิทยาลัย เปนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๔๗๙,๖๕๑ บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
แนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)
ประเด็นพิจารณา อนุมัติกันเงินเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเหลื่อมป เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๔ การพิจารณารายงานการปรับปรุงตามผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด จังหวัดตาก
ความเปนมา
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

-๘จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวน ๙ หลักสูตร และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดแจงสรุปผลการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยผลการประเมิน
“ตองปรับปรุง” ทั้ง ๙ หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับปรุงในประเด็นที่มีผลการประเมิน
“ตองปรับปรุง” ของแตละหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว มหาวิทยาลัย จึงขอรายงาน
การปรับปรุงตามผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด จังหวัดตาก
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยก
เลม)
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบรายงานการปรับปรุงตามผลการประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด จังหวัดตาก
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบรายงานการปรับปรุงตามผลการประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด จังหวัดตาก ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑. ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพื่อการสงออก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด นั้น
ที่ประชุมไดมีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนในการหาเงินทุนเพื่อจัดสรรเปนเงินทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน
กอลฟการกุศล และการจัดงานราตรีแสดขาว ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและกําหนดการทางคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะมีการหารือกันอีกครั้ง และมีความคืบหนาอยางไรจะนํามาแจงใหที่ประชุมทราบ
ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ
-

ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ
๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๑๔/ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

-๙๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไวเดิม

มติที่ประชุม กําหนดประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามที่กําหนด
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคณารัตน พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

