
• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ว  

ยั 

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ 
วันอังคารที ่๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมลลีาวดี  ชั้น ๓  อาคาร K.U. Home 
มหาวทิยาเกษตรศาสตร  กรุงเทพมหานคร 

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

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแก    นายกสภามหาวิทยาลัย 

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาล

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖. พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

  ๙. รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
  ๑. นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

  ๒.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๓. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

  ๔. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  นายสมจติร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

  ๗. นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 



 -๒- 

  ๙.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   - ไมม ี

 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๓/๒๕๕๓  เมื่อวนัอังคารที ่   

๒๓  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร   นั้น ฝายเลขานกุารไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม     

มีจํานวน  ๙  หนา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอ         

ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๓ 

      
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
  -  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓  
ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓   

และมีมติตางๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย  ดังนี้  
 
 
 
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๓- 

 
มติที่ประชุม การดําเนินงาน เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ 

๑ ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการ

ประจําคณะวทิยาการจัดการ 

งานเลขานุการไดจัดทําคําส่ัง

แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาการจัดการ  ตามคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๓/ ๒๕๕๓        

ลงวนัที ่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๓  และ

แจงใหคณะวิทยาการจัดการทราบ 

งานเลขานุการ 

๒ อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม

คร้ังที่ ๓)  เพื่อสนับสนนุโครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต           

จํานวน  ๕,๕๘๐,๐๐๐  บาท   

แจงใหหนวยงานที่เกีย่วของ

ดําเนนิโครงการตามคําขอต้ัง

งบประมาณแลว 

กองนโยบาย

และแผน 

แกไขประกาศ  ตามมติที่ประชุม 

และจัดทําประกาศมหาวทิยาลัย   

ราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  รายชื่อ

วารสารทางวชิาการเพื่อการเผยแพร

ผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๕๓  และ

นําเสนอนายกสภาลงนาม  ลงวนัที ่ 

๒๓  มนีาคม  ๒๕๕๓ 

๓.   ใหความเหน็ชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  รายชื่อวารสารทาง

วิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยใหแกไขประกาศขอ ๔  ดังนี้   
“ใหอธิการบดีทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มเติมรายช่ือวารสารทางวิชาการเพื่อ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  ในโอกาสเหมาะสม เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศปรับปรุงตอไป”   

งานธุรการ

เผยแพร       

ประชาสัมพันธ

ใหอาจารย   

ทุกทานทราบ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒  การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ความเปนมา  
 ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไดพิจารณาเรื่องการ

กล่ันกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  และการกล่ันกรอง

คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงนิเดือนในอันดับ ท.๑๑  แลว    

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๔- 

 

  ที่ประชุมรับทราบ    
 

๔.๓ สรปุรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม  
๒๕๕๓ 
  ความเปนมา  
  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนนิการสรุป

รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๓  เพื่อนําเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณ

และการเงนิของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้    

(เอกสารแยกเลม) จึงนําเสนอที่ประชุม เพือ่ทราบ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี 

ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศกึษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 
       (๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปรญิญา  
            และปริญญาตร ีประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

(๓) การพจิารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเติม) 

(๔)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศกึษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
      ภาคเรยีนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเติม) 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๒ มีผูสําเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  ประเภทภาค กศ.บป. ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และระดับ

บัณฑิตศึกษา  (เพิ่มเติม)  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ัง

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๕- 

 

๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทั้งส้ิน  ๓๙  คน ประกอบดวย 

๑.๑  สาขาวิชาการศึกษา  จํานวน     ๔  คน 

๑.๒  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน     ๑  คน 

๑.๓  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน   ๑๘  คน 

๑.๔  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ จํานวน     ๓  คน 

๑.๕  สาขาเทคโนโลย ี  จํานวน   ๑๓  คน    

๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป.  รวมทั้งส้ิน  ๓๐  คน ประกอบดวย 

๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน     ๒๗  คน 

๒.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน        ๑  คน 

๒.๓  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ จํานวน        ๑  คน 

   ๒.๔  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน        ๑  คน 

๓. ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาชีพครู  จํานวน  ๕  คน  

๔.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งส้ิน  ๕ คน   

๔.๑  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   จํานวน  ๔  คน 

๔.๒  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาหลักสูตรและการสอน   จํานวน  ๑  คน 

   

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  ประเภทภาค กศ.บป. ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และระดับ

บัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 
  

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
๕.๒  การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร   

วาดวยการเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศกึษา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัย  ไดออกระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนยีมการศึกษาระดับ

อนุปริญญา และปริญญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ.๒๕๕๑  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลวนั้น  

เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีประสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน  มหาวทิยาลัย  จงึขอ

นําเสนอ  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษา           

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๖- 

 
ประเด็นพิจารณา ใหความเหน็ชอบ (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

วาดวยการเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
  มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  วาดวย

การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓  และใหแกไขตามขอเสนอแนะ 
 

๕.๓   การพจิารณาใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
วาดวยการเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศกึษา  ระดับปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษาสาํหรับบุคลากร
ประจําการ  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ความเปนมา 
ตามที่สภาสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  ไดออกระเบียบวาดวยการเกบ็เงินคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ. ๒๕๔๑  

ฉบับประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑   ไปแลวนัน้  เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  มหาวิทยาลัย   

จึงขอนําเสนอ     (ราง)  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษา   

ระดับปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ ตอสภามหาวทิยาลัย เพื่อ

พิจารณาใหความเหน็ชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
 

ประเด็นพิจารณา ใหความเหน็ชอบ (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
วาดวยการเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  วาดวยการ

เก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ พ.ศ.๒๕๕๓  และใหแกไขตามขอเสนอแนะ 
 
  

๕.๔   การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  
เรื่อง  การรับนักเรียนผูพิการเขาศึกษาใน มหาวทิยาลัยราชภฏักําแพงเพชร เปนกรณพีเิศษ  ประจาํป
การศึกษา ๒๕๕๓ 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๗- 

ความเปนมา 
ตามที ่ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ  

คนพิการ  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษ

เลมที่  ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๑๖๓ ง  เมื่อวนัที่ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒)  โดยระบุถึงหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา  

ในการรับคนพกิารเขาศึกษา  เพื่อสงเสริม สนับสนนุการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสรางความเทาเ

ทางการศึกษา  สําหรับคนพกิารใหเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ไดจัดทําประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษ

ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ  เพื่อเปนแนวทางการดําเนนิการในการสงเสริมจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา

า  

ทียมกนั

า

สําหรับคนพิการ     

ที่จะเขาศึกษา คณะ/สาขาวิชา

ที่จะเปดรับ วธิีก

ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาว (รายละเอียด

ามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ ) 
 

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหมหาวทิยาลัยดําเนนิการใหเปนไปตามระเบียบ และประกาศดังกลาว

ตามประกาศ  ในขอ ๔  กาํหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่กาํหนดหลักเกณฑและวิธีการ

รับนิสิตนักศึกษาพกิารเขาเรียนของสถาบันเพื่อประกาศใชในแตละปการศึกษา ประกอบดวย เปาหมายจํานวนรับ 

หลักเกณฑเงือ่นไข และวิธกีารรับคนพกิารเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการ

ารคัดเลือก หลักเกณฑเงือ่นไขและรายละเอียดคาใชจายตาง ๆ   
 มหาวทิยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เร่ือง  การรับนักเรียน

ผูพิการเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เปนกรณีพิเศษ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหเปนไปตามประกาศของสําน

ต

ประเด็นพิจารณา  ใหความเหน็ชอบ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
เร่ือง  การรับนกัเรียนผูพิการเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เปนกรณีพิเศษ  ประจําปการศึกษา 

 ๒๕๕๓
 

  มติที่ประชุม  ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยใหแกไขป

เร่ืองของคุณสมบัติเฉพาะ ของสมัครเขาศึกษา  ในขอ ๓.๑  ใหตัดขอความ “อนึ่ง  ไมรับผูที่กําลังศึกษาใน

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

ระกาศ 

ระดับอุดมศึกษา หรือจบ  

เคล่ือนไหว หรือสุขภาพที่สามารถชวยเหลือ 

๓.๒.๓  ผูบกพรองทงการไดยินในระดับหูตึง 

งเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดม ําแหนงทางวิชาการ 

ความเปนมา

ปริญญาตรีแลว “  และ  ในขอ ๓.๒  จะตองเปนบุคคลผูมีความบกพรอง ดังตอไปนี้

๓.๒.๑  ผูบกพรองทางการเห็นที่สามารถชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวนัหรือ 

๓.๒.๒  ผูบกพรองทางรางกาย หรือการ

            ตนเองไดในชีวิตประจําวนัหรือ 

 
 ๕.๕  การพิจารณาอนุมัติการกาํหนดตําแหน

ศึกษาใหดํารงต
 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๘- 

  ดวยคณะกรรมการพจิารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร     

ไดพิจารณาผลการตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อคราว

ประชุมคร้ังที ่๓/ ๒๕๕๓  เมือ่วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมมีมติใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติกาํหนดตําแหนงเพื่อเล่ือนและ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงวิชาการดังนี ้

  ๑.  นายชัชวาลย  ธรรมสอน  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘  ข้ัน  ๒๗,๕๕๐  บาท 

ตําแหนงเลขที ่ ๐๐๕๐  สาขาออกแบบ – เขียนแบบสถาปตยกรรม  นาํเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนด

ตําแหนงเพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

  ๒.  นายไพชยนต  สิริเสถียรวัฒนา  ตําแหนงอาจารย  ระดับ ๗ ข้ัน ๑๕,๘๔๐  บาท  ตําแหนง

เลขที่ ๐๐๒๒  สาขาคณิตศาสตร  นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติกาํหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหการอนุมัติกาํหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง   

รองศาสตราจารย  และผูชวยศาสตราจารย  
 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  โดยรายที ่๑  ต้ังแตวนัที ่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และ 

รายที ่๒  ต้ังแตวันที ่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๓  ในตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม   
 
 ๕.๖  การพิจารณาประเมินคางานกองนโยบายและแผน เพื่อกําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘ 

ความเปนมา  
  ตามที ่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๐  

มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๑  มมีติเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย  เพื่อประเมิน    

คางานกองนโยบายและแผน  เพื่อกําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗  - ๘  นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการประเมินคางาน

กองนโยบายและแผน  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  มีมติใหผานการประเมิน  เนือ่งจากเหน็วางานมีคุณภาพ 

เหมาะสม  เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดตําแหนงใหเปนระดับ ๗ – ๘  ตามประกาศหลักเกณฑ และการประเมนิ     

คางานของตําแหนง   ประเภทผูบริหารของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ.๒๕๕๑  ซึง่มหีลักเกณฑการ

ประเมินวิเคราะหคางาน  ประกอบดวย  ๔  องคประกอบ  ดังนี ้

   องคประกอบที่ ๑  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  (๓๐  คะแนน) 

   องคประกอบที่ ๒  ความยุงยากของงานและความสามารถที่จาํเปนในการปฏิบัติงาน   

  (๔๐  คะแนน) 

   องคประกอบที่ ๓  การควบคุมบังคับบัญชา และการตรวจสอบงาน (๑๕  คะแนน) 

   องคประกอบที่ ๔  ความรูทีต่องการในการปฏิบัติงาน (๑๕ คะแนน) 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๙- 

รวมคะแนนทัง้ ๔  องคประกอบ  ๑๐๐  คะแนน  และตําแหนงที่ผานการประเมิน  กาํหนดใหเปนระดับ ๗ – ๘      

นั้น  จะตองไดคะแนนรวม  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ดังปรากฏผลการประเมินตามองคประกอบที่ ๑ – ๔  ของ

คณะกรรมการดังนี ้

   กรรมการคนที ่๑  ให  ๘๗.๕๐  คะแนน 

   กรรมการคนที ่๒  ให  ๘๖.๒๕  คะแนน 

กรรมการคนที ่๓   ให  ๘๖.๗๕  คะแนน    

      รวม  ๒๖๐.๕๐  คะแนน 

      เฉล่ีย  ๘๖.๘๓  คะแนน 

  งานเลขานุการ  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย  ไดนาํเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ โดยมติเวียน เมื่อวนัที ่ ๗  

เมษายน  ๒๕๕๓          มมีติเห็นชอบใหผานการประเมินคางานกองนโยบายและแผน  เพื่อกําหนดใหเปนระดับ ๗ 

– ๘  จงึนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาประเมินคางานกองนโยบายและแผนเพ่ือกําหนดตําแหนงใหเปน 

ระดับ ๗ – ๘ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติใหคางานกองนโยบายและแผน กําหนดตําแหนงเปน ระดับ ๗ – ๘  

ตามที่เสนอ 
 

๕.๗  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) 
ความเปนมา 

  ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงนินอกงบประมาณ  

ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวนัที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  วนัที ่ ๒๗  

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  วนัที ่ ๒๔  กุมภาพนัธ  พ.ศ.๒๕๕๓ และวันที ่ ๒๓  มนีาคม  ๒๕๕๓  จาํนวน  

๑๒๔,๑๗๑,๔๕๘.๕๖  บาท  จาํแนกเปนเงินจายขาดจากเงนิคงคลัง  จํานวน  ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖  บาท  และ

งบประมาณรายจายเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  จาํนวน  ๗๕,๙๕๒,๑๔๐  บาท  (คิดเปน

รอยละ  ๗๒.๖๗  ของประมาณรายรับ) 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๐- 

บัดนี้ ลัยราชภัฏกํา ระสงคจัด พิ่มเติม  

เพื่อ บสน สูตรป ัณ บริหาร

การศึกษา  อนโยบายการจัดทํางบประมาณ ําป 

พ.ศ.๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔)  ตอสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียด เบียบ

วาระนี้ (เอกสารแยกเลม)  
๑.  นโยบาย ระมาณรายจายเงนินอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓

,๐๐๐  บาท  ดังนี ้

ลําดับ 

  มหาวทิยา แพงเพชร  มีความป ทํางบประมาณรายจายเ

สนั นุการบริหารจัดการจัดการหลัก

มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอเสน

ระกาศนียบัตรบ ฑติ สาขาวชิาชีพครู  และสาขาการ

   รายจายเงินนอกงบประมาณประจ

ตามเอกสารประกอบการประชุมในระ

การจัดทํางบป
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) จาํนวน  ๖,๑๖๐

โครงการ จํานวนเงิน(บาท) เหตุผลความจําเปน 

๑ โครงการบริห

ประกาศนยีบั

รสอน

ิต      

ูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ารจัดการหลักสูตร ๖,๑๖๐,๐๐๐ เพื่อใชในการจัดการเรียนกา

ตรบัณทิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตคร

รวมเปนเงิน ๖,๑๖๐,๐๐๐ 
  ๒. ฐานะการคลัง 

๒.๑)  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ กนั ายน  ๕๕๒)  จํานวน  ๑๑๒,๖๘๐,๐๑๒ย ๒ .๘๘  บาท 

 

า จํานวน  ๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘  บาท 
  ๓. 
  ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ต้ังแตวนัที่ ๑  ตุลาค  

คาดวามหาวทิยาลัยมีรา าแนก

๓.๑

๐  บาท  

าย 
๔.๑

  บาท 

๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน      ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖  บาท 

   

(คิดเปนรอยละ ๗๒.๖๗  

ุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๔  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) จํานวน 

๖,๑๖๐,๐๐๐  บาท

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ.  จํานวน  ๓๙,๕๗๘,๔๙๕.๘๗  บาท 

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  ๕๑,๐๘๔,๖๔๐.๒๓  บาท

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษ
การประมาณการรายรบั 

ม  ๒๕๕๒ – ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๓   

ยไดทั้งส้ิน  ๑๐๔,๕๑๑,๓๕๐  บาท  จํ ไดดังนี ้

)  เงิน บ.กศ.   จํานวน    ๔๑,๖๔๘,๕๕๐  บาท 

๓.๒)  เงนิ กศ.บป.   จํานวน     ๕๑,๐๐๐,๑๐

๓.๓)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๑,๘๖๒,๗๐๐  บาท 
  ๔. การประมาณการรายจ

) ขออนุมติัคร้ังที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ - ๓   

จํานวน  ๑๒๔,๑๗๑,๔๕๘.๕๖

๔.๑.

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓   

ของงบประมาณรายรับ)   จํานวน ๗๕,๙๕๒,๑๔๐  บาท  

๔.๒)  ขออน

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๑- 

๔.๒.๑)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป   จํานวน  ๖,๑๖๐,๐๐๐  บาท 

๔.๓ าย ๕๓  จํานวน   

๑๓๐,๓๓๑,๔๕๘,.๕๖ บ

,๓๑๘.๕๖ บาท 

ประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒ +ขอ ๔.๒.๑ )  

จํานวน  ๘๒,๑๑๒,๑๔๐  บาท 

)  

๔.๔.๓)  เงินบณัฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๖๑๖,๔๔๒  บาท 

 ๕. งบประมาณคงเหลือเงนิคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)    

ํานวน  

า

)  รวมงบประมาณรายจ เงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕

าท  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑) จํานวน  ๔๘,๒๑๙

๔.๓.๒) งบ

๔.๔)  งบประมาณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๗,๐๗๗,๗๘๓  บาท 

๔.๔.๑)  เงนิ บ.กศ. จํานวน  ๑,๔๒๓,๙๖๖  บาท 

๔.๔.๒ เงิน กศ.บป. จํานวน ๑๔,๐๓๗,๓๗๕  บาท 

 

จ ๔๗,๓๘๒,๙๑๑.๓๒  บาท 
 

ประเด็นพิจารณ  พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

๒๕พ.ศ. ๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔)     

ตามที่เสนอ 

 
 ๕.๘   การพจิารณา (ราง) แผนการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ความเปนมา  
                  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความตระหนกัในการที่จะพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมห

รประกนัคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้ึน  โดยการ

ใชกระบวนการแบบมีสวนรวม โดยระดมความคิดเห็นผานการประชุมของผูมีสวนเกีย่วของ และนําเสนอ

คณะกรรมการบ ณภาพนี้จะชวยเสริมความเขาใจเกี่ยวกบัทิศ

ทางการปฏิบติั การพฒันา และเปนเคร่ืองมือสําหรับการดําเนินการประกันคุณภาพสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

 

ประเด็นพิจารณา

าวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และ

ระดับสากล  มหาวิทยาลัย  จึงจัดทําแผนกา

ริหารมหาวทิยาลัยพิจารณา  แผนการประกันคุ

ที่จะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามมุงหวงัตอไป 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

   พิจารณา (ราง) แผนการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 
 

๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๒- 

มติที่ประชุม   ใหความเหน็ชอบตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
   - ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ  จัดใหมีประชุมคณาจารย และขาราชการเพื่อพิจารณา

กิจกรรมของมหา มคิดเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัย  เมื่อวนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓       

ณ  หองประชมุค

ี่ยนเรียนรูทุกทาน  ตลอดจน

ะธานที่ประชุมใหขอเสนอแนะวาหากทางสภาคณาจารยจะมีประเด็นคําถาม หรือขอ 

ะ

ะเบียบวาระท่ี  ๘

วิทยาลัย และนําควา

ณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้ไดรับความ

อนุเคราะห ความรวมมือเปนอยางดีจากอธกิารบดี และผูบริหารทกุทาน กองนโยบายและแผน สํานักประกนั

คุณภาพการศึกษา  ผูรวมเสวนา กรรมการสภาคณาจารยฯ  ผูรวมแลกเปล

หนวยงาน และบุคลากรที่อํานวยความสะดวก  สภาคณาจารยและขาราชการขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้    
 

ที่ประชุมรับทราบ   

ปร

สงสัยในการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัยฯ  สามารถสงประเด็นคําถามที่ตองการทราบมาใหทางสภาจ

มอบหมายใหผูที่เกี่ยวของดําเนนิการช้ีแจงตามประเด็นคําถาม 
 

ร    แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
วรสรางจติสํานึกใหอาจารยทุกทานมีจิตสาธารณะ ในการทํางาน การสอน 

และการใหบริกา

ี

ระสบการณ  หากพิจารณาแลวทานใดมคีวามเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ

ลวเหน็ควรใหมหาวทิยาลัยดําเนนิการตามข้ันตอน   

ะเบียบวาระท่ี  ๙

  ๑.  มหาวิทยาลัยค

ร  

  ๒.  การตออายุราชการของผูที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ซึง่ถือวาเปนบุคลากรที่ม

คุณคา และป

แ
 

ร

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

   เรื่องอ่ืน ๆ 
กําหนดประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่  ๕ / ๒๕๕๓

ลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธกิารบด

ําแพงเพชร 

บัน ุม 
 

(นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

  วนัพุธที่  ๒๓  มถิุนายน  ๒๕๕๓ 

ี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเว

ก

 ปดประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น. 
 

  (นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ) 

ทกึและสรุปรายงานการประช 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๓- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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	และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  ประเภทภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา  (เพิ่มเติม)  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว  จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย      เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ดังนี้
	ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา  
	และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  ประเภทภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
	บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มีความประสงค์จัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  และสาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอเสนอนโยบายการจัดทำงบประมาณ   รายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓  (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)  ต่อสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

