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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๑/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๗  กนัยายน  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม ๒  ช้ัน ๓  อาคารส านักงานอิิการดีี มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  

 

************************************************************* 

ผู้มาประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   กรรมการ 
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ                          กรรมการ  
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เทียนนอ้ย  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๓.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๗.  อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
  ๑๘. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ (ติดภารกิจ) 
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ     (ติดราชการ) 
 ๓.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ (ติดราชการ)  
 ๔. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท เลขานุการสภามหาวทิยาลยั (ติดภารกิจ) 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุชาติ  ทาตะนาม     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
  ๓. นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ เจา้หนา้ท่ีงานประชุมและพิธีการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕ น. 
 
ระเดียดวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระิานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราด 
 ๑.๑ แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
     ด้วย ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต    ศุภอกัษร ซ่ึงเป็นผูช่้วยเลขานุการสภาฯ 
ครบวาระการปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัจึงแต่งตั้งให ้
นายสุชาติ  ทาตะนาม นิติกร ๘ ปฏิบติัหน้าท่ีรักษาการผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี ซ่ึงรวมถึง
ต าแหน่งผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๐  กนัยายน  ๒๕๕๑   
   ทีป่ระชุม รับทราบ  
 

  ๑.๒ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์
และวธีิการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  เพื่อความถูกตอ้งเหมาะสมในการสรรหาอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาฯ
จึงเสนอให้เพิ่มขอ้ความใน ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์
และวิ ธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่า  “กรณีการแสดงวิสัยทัศน์ให้ เ ป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาก าหนด” ซ่ึงนายกสภามหาวทิยาลยัไดล้งนามขอ้บงัคบัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
   ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
ระเดียดวาระที ่๒  รัดรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๑  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑ โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 ๑. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  หนา้  ๘  มติท่ีประชุม 
   จาก  “  ๒.  ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  เป็นกรรมการ 
               ๓.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั  เป็นกรรมการ” 
   เป็น  “  ๒.  อาจารย์วรัิช  จาดถนอม  ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  
เป็นกรรมการ 

/๓. รองศาสตราจารย์ ีร.วชัิย... 
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                 ๓.  รองศาสตราจารย์ ีร.วชัิย  เทยีนน้อย  ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั  เป็นกรรมการ” 
 

 ๒. แกไ้ขผูต้รวจรายงานการประชุม   
   จาก “นางพรพรรณ  นินนาท”   
   เป็น  “อาจารย์พรพรรณ  นินนาท” 
 

 ๓. เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี ๔.๑ มติท่ีประชุมขอ้ ๔  หนา้  ๗  
     จาก  “๔.  มอบมหาวิทยาลยัศึกษาวิจยัโดยด่วนเก่ียวกบัระบบการบริหารจดั
การศึกษาภาคพิเศษในประเด็นโครงสร้างศูนยจ์ดัการศึกษา กระบวนการบริหารจดัการและผลลพัธ์
ดา้นจ านวนนักศึกษาท่ีควรจะเป็น เพื่อหาจุดคุม้ทุนและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
(Basic Standard : Structure, Process, Outcome; SPO) เพื่อเป็นขอ้มูลแก่สภามหาวิทยาลยัในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการการศึกษาภาคพิเศษให้ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีในการเสนอ
วสิัยทศัน์ในการบริหารต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป” 
    เป็น  “๔.  มอบมหาวิทยาลยัศึกษาวิจยัโดยด่วนเก่ียวกบัระบบการบริหารจดั
การศึกษาภาคพิเศษในประเด็นโครงสร้างศูนยจ์ดัการศึกษา กระบวนการบริหารจดัการและผลลพัธ์

ดา้นจ านวนนักศึกษาท่ีควรจะเป็น ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของศูนย์ คุณภำพ และมำตรฐำน
กำรศึกษำ ทั้งนี้เน่ืองจำกเป็นควำมเห็นของผู้แทนนักศึกษำในคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย  เพื่อหาจุดคุ้มทุนและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (Basic 
Standard : Structure, Process, Outcome; SPO) เพื่อเป็นขอ้มูลแก่สภามหาวิทยาลยัในการก าหนด
นโยบายการบริหารจดัการการศึกษาภาคพิเศษใหผู้ท่ี้จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีในการเสนอวิสัยทศัน์
ในการบริหารต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป” 
 
ระเดียดวาระที ่ ๓  เร่ืองสืดเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ พิจารณาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฒันาการเกษตร 
    ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า สภามหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมคร้ังก่อน ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาการ
เกษตร แลว้มีมติใหส้าขาวชิาเป็นผูช้ี้แจงขอ้มูลเพื่อความชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในประเด็นต่อไปน้ี 
 ๑.  คุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา ท่ีไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์หรือสาขา
วทิยาศาสตร์มาก่อน เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
  ๒. วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์  และดา้นการเกษตร  

/๓. ความตอ้งการของ... 
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 ๓. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และกลุ่มเป้าหมาย  
 ดร.สถาพร ดียิง่ จึงน าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม  สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑.  เน่ืองจากหลกัสูตรน้ี เป็นหลกัสูตรท่ีศึกษาถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และทฤษฎีใหม่  ดงันั้น จึงไม่จ  ากดัใหรั้บเพียงบณัฑิตสาขาเกษตรหรือสาขาวทิยาศาสตร์ ดว้ยพิจารณา
เห็นวา่บณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาใด ๆ ก็ตาม จะมีพื้นฐานไม่แตกต่างกนั และผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา
ในหลกัสูตรน้ี สามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายอาชีพ  
 ๒. ผูท่ี้ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาดา้นการเกษตร จะตอ้งผ่านการทดสอบดา้น
การเกษตร และตอ้งศึกษาวชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์และดา้นการเกษตร ๑ รายวชิา    
 ท่ีประชุมมีขอ้อภิปรายและขอ้สังเกต สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑. หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมีประโยชน์ เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นการจดัการ
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ และทฤษฎีใหม่ ดงันั้นอาจปรับช่ือสาขาเป็น สาขาการจดัการการ
พฒันาเทคโนโลยีทางการเกษตร และตอ้งตั้งช่ือปริญญาให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาหลกั ตามมาตรฐาน
การตั้งช่ือปริญญา 
  ๒. ควรระบุเป้าหมายให้ชัดว่า ต้องการยกระดับผู ้ประกอบการ หรือ
เกษตรกร หรือตอ้งการดึงบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข่าสู่ภาคเกษตรกรรม 
  ๓. การเป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตด้านการเกษตร ตอ้งมีการ
วจิยัเพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินดา้นการแกปั้ญหาการเกษตรของทอ้งถ่ิน 
  ๔. ภาคีท่ีจะให้ความรู้ตามท่ีระบุ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาพฒันาเขาหินซ้อน
ยงัไม่ใช่ตน้แบบท่ีเหมาะสม 
  ๕. ควรเชิญกลุ่มอาชีพดา้นการเกษตรมาสัมมนา เพื่อพฒันาหลกัสูตรดา้น
การเกษตรของมหาวทิยาลยัใหเ้กิดประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและเป็นท่ียอมรับ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทางดา้นการเกษตรในการผลิตบณัฑิต และมหาบณัฑิต 
  ๖. ควรมีการวางแผนการเลือกผูส้อนทั้งภายในและภายนอก การเลือก
ผูเ้รียน การประเมินผล และการให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการเรียน                
การสอน 
  ๗. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตท่ีมี
ความต่างจากมหาวทิยาลยัอ่ืน  เพื่อน าสู่ศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ เช่น การพฒันา EQ และ IQ ของ
บณัฑิต  การสอนรายวชิาทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเกษตร เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้
อยา่งพอเพียง และย ัง่ยนื 
 มติทีป่ระชุม ใหน้ ากลบัไปพิจารณาทบทวนประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี โดยให้
ผา่นความเห็นชอบของสภาวิชาการก่อน  แลว้น าเขา้ท่ีประชุม เพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 

/๑. ทบทวนช่ือปริญญา... 
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  ๑.   ทบทวนช่ือปริญญาให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการตั้ ง ช่ือปริญญา 
เน่ืองจากการตั้งช่ือปริญญาใด ๆ ตอ้งมีเน้ือหาท่ีลุ่มลึกในศาสตร์แห่งปริญญานั้น ๆ 

 ๒.  น าข้ออภิปรายและขอ้สังเกตจากท่ีประชุมไปประกอบการปรับปรุง
เอกสารหลกัสูตรใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
  

 ๓.๒ การศึกษาเก่ียวกบัระบบบริหารจดัการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและ
พฒันา น าเสนอผลการศึกษาวิจยัด่วนตามมติท่ีประชุมคร้ังก่อน เก่ียวกับระบบการบริหารจัด
การศึกษาภาคพิเศษ เพื่อเป็นขอ้มูลแก่สภามหาวิทยาลยัในการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ
การศึกษาภาคพิเศษให้ผูเ้ขา้รับการสรรหาอธิการบดี น าไปประกอบการพิจารณาเสนอวิสัยทศัน์ใน
การบริหารต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป โดยสรุปผลเก่ียวกบัจ านวนศูนยฯ์ จ านวนนกัศึกษาแต่ละสาขา
ในแต่ละศูนยฯ์  สัดส่วนนกัศึกษา/อาจารยเ์ปรียบเทียบระหวา่งภาคปกติและภาคพิเศษ ขอ้มูลอาจารย์
ผูส้อน โครงสร้างการบริหาร รายรับ-จ่าย โดยมีประเด็นเสนอท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่ ระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูล คุณภาพดา้นวชิาการ  ดงัรายละเอียดในเอกสารผลการศึกษาวจิยั 
   ท่ีประชุมมีขอ้สังเกต สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑.   จุดบอดในการบริหารจดัการการศึกษาภาคพิเศษท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งเร่ง
ปรับปรุงแกไ้ขโดยด่วน ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล  ศูนยใ์ห้การศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีการบริหารจดัการไม่คุม้ทุน 
และศูนยใ์หก้ารศึกษานอกท่ีตั้งท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลก้นัมาก 
 ๒.   ให้กลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยครอบคลุมถึงการ
ประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาภาคพิเศษของศูนยใ์หก้ารศึกษาทุกศูนยด์ว้ย 
 มติทีป่ระชุม   
 ๑.   ให้การเสนอวิสัยทศัน์ของผูเ้ขา้รับการสรรหาอธิการบดี มีประเด็นใน
การพฒันาการบริหารจดัการการศึกษาภาคพิเศษ ต่อสภามหาวทิยาลยัดว้ย 
 ๒.    มอบมหาวิทยาลัยท าวิจัยเร่ืองน้ีต่ออย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มความ
สมบูรณ์ของการศึกษาวจิยัดา้นคุณภาพของศูนยใ์หก้ารศึกษานอกท่ีตั้ง (โดยอาจใชม้าตรฐานของศูนย์
ให้การศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัเอกชนเป็นแนวทาง) ความคุม้ทุน รวมทั้งการรับฟังความ
คิดเห็น  แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบทุกปี  
 ๓. มอบมหาวทิยาลยัน าขอ้สังเกตจากท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

 ๓.๓  หารือเก่ียวกบัวาระการด ารงต าแหน่งของผูอ้  านวยการ 
   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หารือเก่ียวกับการด ารง
ต าแหน่งของผููู้อ านวยการสถาบนั ส านัก ศูนย ์รวมถึงผูอ้  านวยการส านักงานอธิการบดีว่าเป็น

/ท่ีไม่มีวาระ โดย... 
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ต าแหน่งท่ีไม่มีวาระ โดยผูด้  ารงต าแหน่งต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สาย
สนบัสนุน เท่านั้น  
   ประธานช้ีแจงวา่  การท่ีสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งขา้ราชการสายวิชาการ ให้
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีท่ีผา่นมานั้น เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีไป
ระยะหน่ึง  ขณะท่ียงัไม่มีขา้ราชการสายสนับสนุนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยให้ปฏิบติัหน้าท่ีใน
ระยะ ๓ ปีแรกเท่านั้นและจะไม่แต่งตั้งขา้ราชการสายวชิาการมาด ารงต าแหน่งอีก และหากขา้ราชการ
สายสนับสนุนยงัไม่พร้อมก็ให้แต่งตั้ งข้าราชการสายสนับสนุนรักษาการไปก่อน ส่วนต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถาบัน ส านัก และศูนย์ เป็นต าแหน่งท่ีมีวาระ ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจดา้นวชิาการเป็นหลกัก็ควรเป็นขา้ราชการสายวชิาการ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับแกข้อ้บงัคบั หากยงัมีความไม่ชัดเจน โดย
มอบใหร้องศาสตราจารย ์ดร.วชิยั  เทียนนอ้ย ช่วยตรวจสอบ ก่อนน าเสนอลงนาม 
 
ระเดียดวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมติัปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต และอนุปริญญา 
  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่สภาวิชาการ คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบและเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมติั
ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต และอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ท่ี
ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๕๐ รวม ๑,๕๕๙ คน จ าแนกเป็น 
 ปริญญาเอก  สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน    ๑ คน 
 ปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา      ๑ คน 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู                  ๑ คน 
  ปริญญาตรี  สาขาวชิาการศึกษา                    ๙๐  คน 
  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์                       ๔๙๕  คน 
   สาขาวชิาศิลปศาสตร์                        ๑๔๑  คน 
   สาขาวชิาบริหารธุรกิจ            ๘๒๕ คน 
 อนุปริญญา สาขาวทิยาศาสตร์      ๒ คน 
  สาขาวชิาศิลปศาสตร์                              ๓ คน 
  มติทีป่ระชุม  อนุมติั 
 
 
 

/๔.๒ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ ... 
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 ๔.๒ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการสุขภาพ 
   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่สภาวิชาการ ในการประชุม
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสุขภาพ และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (ซ่ึงก าหนดจะเปิดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒) โดยมีขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร นกัศึกษาควรมีความรู้เร่ืองสถิติวิจยัก่อนการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจยั   
หนังสือท่ีระบุไวค้่อนขา้งอ่อนและไม่สอดคล้องกบัรายวิชาในหลกัสูตร หน่วยกิตรวมทั้งหมด                 
มากเกินไปส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่ไดส้ าเร็จปริญญาตรีตรงสาขา  
  มติทีป่ระชุม มอบสภาวิชาการพิจารณาอีกคร้ัง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร แลว้จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี มีขอ้สังเกตวา่อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรชุดท่ีปรับแลว้ คนท่ี ๒ มีคุณสมบติัไม่ตรงสาขา 
 

 ๔.๓ รายละเอียดตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ 
และจุดเนน้ 

   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ 
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้มหาวิทยาลยัเสนอตวัช้ีวดัในมิติดา้นประสิทธิผลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้ งวตัถุประสงค์เฉพาะตาม
พระราชบญัญติัของมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบ จ านวน ๔ ตวัช้ีวดั (เพิ่มจาก
ปี ๒๕๕๑  ๑ ตวัช้ีวดั) ซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๕๑ เม่ือ
วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบให้เสนอ ๓ ตวัช้ีวดัเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่ม
ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัระดบัความส าเร็จและประสิทธิผลการให้บริการวิชาการวิชาชีพตามหลกัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี 
๒๒ กนัยายน ๒๕๕๑  เสนอค านิยาม ค่าเป้าหมายต่าง ๆ และเกณฑ์การให้คะแนน จึงน าเรียนสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เพื่อจะไดเ้สนอ ก.พ.ร. ต่อไป 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ และจุดเน้น ค านิยาม 
และค่าเป้าหมายตามท่ีเสนอทั้ง  ๔ ตวัช้ีวดั โดยขอใหมี้การปรับ ดงัน้ี 

 ๑. ปรับช่ือตัวช้ีวดัท่ี ๓.๑ เป็น “ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาให้มีความสามารถเป็นท่ียอมรับ” แล้วนิยามศัพท์ค  าว่า “นักศึกษา” ในท่ีน้ี 
หมายถึง สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ภาษาต่างประเทศ วทิยาการคอมพิวเตอร์ และการศึกษาปฐมวยั
  

/๒. การประเมินระดบั... 
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  ๒. การประเมินระดับความส าเร็จของตวัช้ีวดัท่ี ๓.๒ และ ๓.๓ ระดับ
ความส าเร็จของการพฒันาสถาบนัพฒันาคุณภาพครูให้เป็นศูนยก์ลางพฒันาวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในภาคตะวนัออก   และระดบัความส าเร็จของการพฒันามหาวิทยาลยั   
ราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการ  ควรเป็นการประเมินว่าได้
ด าเนินการบรรลุตามแผนมากนอ้ยเพียงไร 
  ๓. การประเมินตวัช้ีวดัท่ี ๓.๔ ระดบัความส าเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์     
   

 ๔.๔ แผนปฏิบติัราชการ ปี ๒๕๕๒ และค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ รองอธิการบดีวางแผนและ
พฒันา น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๒ และค าขอตั้ งงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อขออนุมติั โดยสรุปรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณดงัน้ี 

  ประมาณการรายรับทั้งส้ิน  ๓๑๔,๒๕๗,๗๐๐ บาท 
   จดัสรรเป็นงบด าเนินการภารกิจประจ า ๒๐๔,๑๕๕,๔๗๕ บาท 
   จดัสรรเป็นงบพฒันาตามยทุธศาสตร์    ๒๗,๗๓๕,๖๒๕ บาท 
   จดัสรรเป็นงบด าเนินการเฉพาะทาง    ๓๑,๗๙๙,๗๐๐ บาท 
  จดัสรรเป็นงบงานเร่งด่วน (ก่อสร้าง)   ๔๒ ,๐๖๙,๓๐๐  บาท 
 ท่ีประชุม มีขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการจดัสรรงบประมาณ  ปีถดัไป  ดงัน้ี 
 ๑. มหาวทิยาลยัตอ้งตั้งงบประมาณ และก าหนดตวับ่งช้ีให้ทุกคณะท างาน
วจิยั โดยใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนั 
 ๒. งบด าเนินงานเฉพาะทาง เช่น เงินบ ารุงหอพกันกัศึกษา อาจท าเป็นแผน
แม่บทในการพฒันานกัศึกษา นอกเหนือจากเงินค่าบ ารุงหอพกั เพื่อใหมี้เงินบริหารจดัการใหดี้ข้ึน  
 ๓.  ควรจัดท าแผนงบประมาณกองทุนด้านงานวิจัย โดยให้มีงานวิจัย
มหาวทิยาลยั  งานวจิยัพื้นฐาน  งานวจิยัและพฒันา (R&D) และ R2R (routine to research) 
 ๔.   ควรจดัสัมมนาเพื่อจดัท าแผนแม่บทดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 มติทีป่ระชุม  
 ๑.   เห็นชอบแผนปฏิบติัราชการท่ีเสนอ  
 ๒. อนุมัติค  าขอตั้ งงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ โดยใหแ้จกแจงงบประมาณในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 

/ในส่วนท่ีจดัสรรแก่... 
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ในส่วนท่ีจดัสรรแก่งานบริหารกลางบางคลา้ และส่วนท่ีจดัสรรแก่หน่วยงานเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
ท่ีบางคลา้  เสนอต่อสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังต่อไป  
 ๓. ใหร้ายงานประสิทธิภาพการใชง้บประมาณของแต่ละหน่วยงานต่อสภา
มหาวทิยาลยั 
 
 ๔.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการ 
และเจา้หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) 
   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีท่ีประชุมคร้ังก่อนได้
ให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการ 
และเจา้หน้าท่ีในการจดัการศึกษาภาคพิเศษไปแลว้นั้น แต่เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศฯ ดงักล่าว ไม่ได้
จ  าแนกกลุ่มบุคลากรภายนอกท่ีเป็นกรรมการด าเนินงานในศูนยใ์ห้การศึกษาท่ีมีจ านวนนักศึกษา
ต่างกนั ท าให้ไม่สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการจริง จึงน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
โดยปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติจริง เพื่อใช้ใน                            
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๑ อีกคร้ัง 
   มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ท่ีเสนอ 
   

 ๔.๖ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภาวิชาการในการประชุม
คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นควรให้แกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยปรับ
ค่าตอบแทนผูส้อนและวทิยากร   
   มติทีป่ระชุม  
  ๑.  เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒. เห็นชอบให้หลักสูตรมีสาระเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การ
บริหารงานการเงิน  และการบริหารงานพสัดุ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รียน 
 

/๔.๗ (ร่าง) ขอ้บงัคบั... 
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 ๔.๗ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการก าหนดชั้น  
สาขา และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า การพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศกัด์ิทุกปีมกัเกิดประเด็นปัญหาในการพิจารณานบัคะแนน กรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ไม่สามารถเขา้ประชุมไดทุ้กคน ประกอบกบัปัจจุบนับณัฑิตวทิยาลยัเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั 
มีฐานะเทียบเท่าคณะ และบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๑ จึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบในการแกไ้ข ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการก าหนดชั้น สาขา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
    ๑. เรียงล าดบัขอ้ แห่งขอ้บงัคบั ให้น าองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
มาเป็นล าดบัก่อนขั้นตอนการพิจารณา (โดยยา้ยจากขอ้ ๑๐ เดิม มาเป็น ขอ้ ๘) 
    ๒. แกไ้ขช่ือ “คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา” เป็น “คณะกรรมการบริหาร
บณัฑิตวทิยาลยั” ในขอ้ ๘ (๓) และวรรค ๓ แห่งขอ้บงัคบัเดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัช่ือคณะกรรมการ
ท่ีปรับเปล่ียน 
    ๓. แกไ้ขการพิจารณา ในขอ้ ๑๑ จาก “…ตอ้งไดค้ะแนนไม่น้อยกวา่สอง
ในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด” เป็น “…ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมกำร
ทั้งหมดทีเ่ข้ำประชุม”   
    ๔.  เพิ่ม “ขอ้ ๑๒ วธีิการประชุม ให้น าขอ้บงัคบัการประชุมสภามหาวิทยาลยั
มาใชโ้ดยอนุโลม” 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการก าหนดชั้น สาขา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีเสนอใน
ประเด็น ท่ี ๑, ๒ และ ๔ ส่วนประเด็นท่ี ๓ ใหค้งไวต้ามขอ้บงัคบัเดิม  
 
 ๔.๘ การจดัตั้งสถาบนัพฒันาคุณภาพครู พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๕ มกราคม  ๒๕๕๑ มีมติให้สถาบนัพฒันาคุณภาพครูเป็นส่วนงาน
ภายในตามพระราชบญัญติัการบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลยั
จึงน าเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๘.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการจดัตั้ง
สถาบนัพฒันาคุณภาพครู  พ.ศ. ๒๕๕๑   

/๔.๘.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยั…
รของ... 
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  ๔.๘.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง จดัตั้งสถาบนั
พฒันาคุณภาพครู (สพค.) 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ ตาม (ร่าง)ท่ีเสนอทั้ ง ๒ ฉบับ โดยให้เพิ่มบท             
เฉพาะกาลเก่ียวกบัการด าเนินการของสถาบนัพฒันาคุณภาพครูตามมติสภามหาวิทยาลยัให้ด าเนินไป
ไดต้ามขอ้บงัคบัน้ี 
 

 ๔.๙ การสรรหาอธิการบดี และรักษาการอธิการบดี กรณียงัมิไดม้าซ่ึงอธิการบดี 

   ประธาน แจง้ว่าได้รับหนังสือจากประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ              
ลงว ันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู ้แทนผู้บริหาร กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัฯ ผูแ้ทนคณาจารย ์และผูเ้ขา้รับการสรรหาอธิการบดี เสนอประเด็นการสรรหาอธิการบดี
มีสาระเร่ืองการสรรหาอธิการบดี ตรงกันว่า การลงมติเลือกอธิการบดีควรรอกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุชุดใหม่เขา้รับหนา้ท่ีก่อน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้จะตอ้งท างานร่วมกนัในอนาคต 

   ประธาน ช้ีแจงว่าสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในเร่ืองน้ีมาก แต่
เน่ืองจากอธิการบดีปัจจุบนัจะครบวาระ จึงให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิในสภาชุดเดิม 
ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิในกรรมการชุดใหม่ เป็นกรรมการ
สรรหา เพื่อใหไ้ดอ้ธิการบดีทนัตามก าหนด  
     มติที่ประชุม เห็นชอบให้การสรรหาอธิการบดีด าเนินการต่อไป โดยให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ท่ีมีกรรมการสภาฯผูท้รงคุณวุฒิท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งในปี ๒๕๕๑ เป็นผูล้งมติเลือกอธิการบดี  ส่วนการรักษาการต าแหน่งอธิการบดีนั้น ให้น าไป
พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

 ๔.๑๐ การสรรหาคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการสรรหา
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ไดด้ าเนินการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอ
ช่ือผูผ้่านการสรรหา จ านวนสามคน ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผูท่ี้ผ่านการสรรหาดังกล่าว แสดง
วสิัยทศัน์ต่อท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั คนละ ๓๐ นาที โดยไม่มีขอ้ซกัถาม ตามมติสภามหาวิทยาลยั 
คร้ังก่อน เพื่อใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง  
  ผูผ้า่นการสรรหาฯ ทั้ง ๓ ราย ไดแ้ก่ 
  ๑. ดร.ทวศิีลป์  กุลนภาดล 
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะนุช   พุฒแกว้ 
  ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายฝน เสกขนุทด 

/เม่ือผูผ้า่นการสรรหาฯ ... 
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  เม่ือผูผ้่านการสรรหาฯ น าเสนอวิสัยทศัน์เรียบร้อยแล้ว ท่ีประชุมใช้การ
ลงคะแนนลบั  
  มติที่ประชุม  เลือก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายฝน เสกขุนทด เป็นคณบดี
บณัฑิตวทิยาลยั 

 
ระเดียดวาระที ่ ๕ เร่ืองสืดเน่ืองเพือ่ทราด  และเสนอเพือ่ทราด 
 ๕.๑ การด าเนินการกองทุนจากเงินรายได ้
   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลยัราชภฏั            
ราชนครินทร์ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้มหาวิทยาลัยประมวล
ระเบียบกองทุนของมหาวทิยาลยัวา่มีก่ีกองทุน และเสนอท่ีประชุมทราบ จึงขอรายงานวา่มหาวิทยาลยั
มีการจัดตั้ งกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมทั้ งส้ิน ๓ กองทุน ได้แก่ 
กองทุนพฒันาและสวสัดิการนักศึกษา กองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพฒันางานวิจยัและงาน
วชิาการ และกองทุนสวสัดิการ โดยมีผลการด าเนินงานดงัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 ๕.๒ การปรับเปล่ียนต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ ได้ให้ความเห็นชอบให้
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ๒ ราย ต่อไปน้ี 
เปล่ียนต าแหน่งตามท่ียื่นความประสงค์ไว้ได้ โดยพิจารณาตามความแห่งข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย             
ราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเปล่ียนต าแหน่ง การเปล่ียนระดบัต าแหน่งและการ
ตดัโอนต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแลว้ 
   ๑.  นางสาวลักษณาพร โรจน์พิทกัษ์กุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา (สายสนบัสนุน) เปล่ียนต าแหน่งจากต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ๗ สังกดัหน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นต าแหน่งอาจารย ์ระดบั ๗ สังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒.  นางสาวรัชนี  รักษาจิตร์ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สาย
สนับสนุน) เปล่ียนต าแหน่งจากต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร ๖ เป็นต าแหน่งนักวิชาการพสัดุ ๖ 
หน่วยงานพสัดุ  กองกลาง  สังกดัส านกังานอธิการบดี 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 

/ระเดียดวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 



- ๑๓ -  

ระเดียดวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๖.๑ การใชค้  าน าหนา้ช่ือ 
  คุณบุญทอง  เตียรประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูท้รงคุณวุฒิ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ค  าน าหน้าช่ือ นายแพทย์แล้วตามด้วยช่ือ ดร. แล้วตามด้วยช่ือ 
ถูกตอ้งหรือไม ่
  ประธานช้ีแจงว่า  ในวงวิชาการสามารถใช้ต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์น าหนา้ช่ือได ้แต่ส าหรับค าวา่ “นายแพทย”์ ตอ้ง
สอบถามไปยงัแพทยสภา เพื่อความถูกตอ้ง  
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน แล้ว          
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป ว ันเสาร์ท่ี  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.                          
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
 
เลกิประชุมเวลา   ๑๕.๐๕   น. 
 
                      นางนฤชล  เรือนงาม 
   นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ             นายสุชาติ  ทาตะนาม 
                   ผู้จีรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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