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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  ท าหนา้ท่ีประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๖.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐. นายวรัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๖.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๗.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๓. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    
 ๕. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ   

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ แนะน าประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการคนใหม่ 
  เน่ืองจาก ดร.อ านวย  ปาอา้ย  ไดรั้บอนุมติัให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้งผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งประธานสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการแทน ผลการเลือกตั้ง ได ้นายวรัิช  จาบถนอม อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ 
เป็นประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
  ที่ประชุม รับทราบ และแสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย์และ         
ข้าราชการ 
  
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 ๑. เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี  ๑  ขอ้  ๑.๓  หนา้  ๒  เป็นดงัน้ี 
   ๑.๓  นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ  แจ้งว่า บริษทั เรืองวา อินดัสตรี จ  ากัด 
ประสบอคัคีภยั ซ่ึงคุณสหธร พึ่งชาญชยักุล เป็นประธานบริษทั และเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวทิยาลยัดว้ย 
 

  ๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๓ บรรทดัท่ี  ๑๓  
   จาก  “ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายและควรใหเ้พิ่มเติม …” 
    เป็น  “ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายและเห็นควรให้เพิ่มเติม …” 
 

 ๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๓ บรรทดัท่ี  ๒๒ 
   จาก  “๒.  กรณีลกัษณะสัญญาจา้งควรก าหนดใหมี้การประชุมทุก  ๕  ปี” 
   เป็น  “๒.  กรณีลกัษณะสัญญาจา้งควรก าหนดใหมี้การประเมินทุกปี” 
 

 ๔. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๓ บรรทดัท่ี  ๒๙  
   จาก  “-  กลุ่มปฏิบติังานวชีิพพิเศษ  จา้งอตัรา ๑.๒ - ๑.๕ เท่า” 
  เป็น  “-  กลุ่มปฏิบติังานวชิาชีพพิเศษ  จา้งอตัรา ๑.๒ - ๑.๕ เท่า” 
 

/๕. แกไ้ขระเบียบ… 
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   ๕. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๓ บรรทดัท่ี  ๓๑ 
   จาก “๔.๑ การประเมินจะตอ้งเป็นในรูปองคค์ณะบุคคลท่ีเป็นบุคคลภายนอก” 
   เป็น “๔.๑ การประเมินจะตอ้งเป็นในรูปองคค์ณะบุคคลท่ีมีผูท้รงคุณวุฒิ  
ภายนอกเป็นกรรมการดว้ย” 
 

  ๖. ตดัเคร่ืองหมาย  “,”  ในหนา้  ๔  บรรทดัท่ี  ๒ และ ๑๗ 
 

 ๗. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๔ บรรทดัท่ี  ๑๖  มติท่ีประชุม 
   จาก “มติ ท่ีประชุม ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ … พร้อมให้
มหาวทิยาลยัจดัท าร่างคณะท างานเพื่อยกร่าง…” 
   เ ป็น “มติ ท่ีประชุม ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ … พร้อมให้
มหาวทิยาลยัจดัท าร่างโดยใหค้ณะท างานยกร่าง…” 
 

 ๘. ตดัค าวา่  “ไป”  ระเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๔ บรรทดัท่ี  ๑๔   
 

 ๙. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๒  หนา้  ๔ บรรทดัสุดทา้ย   
   จาก “๓ . การจ่ายค่าตอบแทน…จ่ายไม่เกินตามมติที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลยั” 
   เป็น “๓. การจ่ายค่าตอบแทน…จ่ายไม่เกินตามระเบียบ” 
 

 ๑๐. เพิ่มนามสกุลคุณววิฒัน์  หนา้  ๗  บรรทดัท่ี  ๑๓   
 

 ๑๑. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๕.๒  บรรทดัท่ี  ๘  หนา้  ๙ 
    จาก “- ตอ้งบริหารกองทุนพฒันางานวิจยัฯ ในเชิงรุก เช่น … การวิจยัวา่ดว้ย
ทกัษะองคค์วามรู้ ความรับรู้ของประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง” 
   เป็น “- ตอ้งบริหารกองทุนพฒันางานวิจยัฯ ในเชิงรุก เช่น … การวิจยั การ
วจิยัวา่ดว้ยทกัษะองคค์วามรู้  การรับรู้ของประชาชนภาคตะวนัออกเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ๑๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๕.๗  หนา้  ๑๑ บรรทดัท่ี  ๒๒ 
   จาก  ค าวา่  “ระบบการบริหารการศึกษา”   
    เป็น  ค  าวา่  “ระบบการบริการการศึกษา” 
 

 ๑๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๕.๗  หนา้  ๑๑ บรรทดัท่ี  ๒๕ 
   จาก  ค าวา่  “Data Base”   
    เป็น  ค  าวา่  “Database” 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๓ … 
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  ๓.๑  (ร่าง)  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  วา่ดว้ยการจดัการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี  
๑๒/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติให้ปรับแกส้าระใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย การจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ซ่ึงคณะท างานได้
ด าเนินการตามมติ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี 
๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบในร่าง และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่  เม่ือมหาวิทยาลยัมีนโยบาย
การบริหารจดัการโครงสร้างภายในเรียบร้อยแล้ว จะจดัท าประกาศกระบวนการการพิจารณา          
ผูส้ าเร็จการศึกษาเบ้ืองตน้ใหท้ราบทัว่กนัต่อไป เพราะขณะน้ีการพิจารณาเบ้ืองตน้ยงัด าเนินการโดย
โปรแกรมวชิา  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไม่ปรากฏในร่างโครงสร้างภายใน 
  มติทีป่ระชุม   
  ๑. เห็นชอบ  โดยให้มีการปรับแก้เล็กน้อย คือ ให้ เว ้นวรรค ช่ือ 
“คณะกรรมการ” กบั “มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์” ในขอ้ ๔ ในทุกคณะกรรมการ เพื่อมิให้
เขา้ใจผดิในช่ือคณะกรรมการ 
  ๒. ขอ้เสนอแนะในร่าง 
   -  มหาวทิยาลยัตอ้งจดัท าประกาศหลกัเกณฑต่์าง ๆ ใหค้รบถว้นตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้บงัคบั 
   -  เม่ือมีความชดัเจนในโครงสร้างทางวิชาการของมหาวิทยาลยัแลว้ 
สาระในขอ้บงัคบัเก่ียวกบักระบวนการต่าง ๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลยั 
  ๓. ข้อเสนอแนะในการเสนอ (ร่าง) ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยต่อ               
สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา กรณีท่ีเคยพิจารณามาก่อน ตอ้งท าการเปรียบเทียบการแก้ไขใน           
ทุกประเด็นใหเ้ป็นไปตามมติเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา 
 

 ๓.๒ โครงการวิจยัและพฒันาการจดัการศึกษา : ความสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของสังคม 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 
๑๒/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติให้เสนอโครงร่างวิจยัท่ีสมบูรณ์ โดยมีความ        
ชัดเจนของดัชนีท่ีบอกถึงความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของสังคมและผลท่ี
มหาวิทยาลยัจะได้รับ บดัน้ี หัวหน้าโครงการได้ปรับโครงร่างวิจยัโดยเพิ่มค านิยามศพัท์ ความ         

/สอดคลอ้งของ… 
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สอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของสังคม และดัชนีวดัความสอดคล้อง จึงน าเรียน                 
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติทีป่ระชุม   
  ๑. อนุมัติให้ใช้งบประมาณ ๑ .๒ ล้านบาท ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัดา้นการวจิยัแบบมีส่วนร่วม ส่วนงบประมาณอีก ๕๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อท า
การวจิยัในอีก  ๒  สาขา จะอนุมติัก็ต่อเม่ือบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ  ๓๐  คนนั้น  มีความ
เขา้ใจและสามารถท างานวจิยัไดจ้ริง 
  ๒. มอบสถาบนัวิจยัและพฒันา พิจารณารายละเอียดโครงการวิจยัให้มี
ความครบถว้นในสาระต่าง ๆ 
   - ให้น าประเด็นพฒันาศกัยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัด้านการ
วิจยัแบบมีส่วนร่วมจ านวนอย่างน้อย ๓๐ คน มาเป็นวตัถุประสงค์หลกัของโครงการ โดยตอ้งมี
วธีิการประเมินศกัยภาพบุคลากรดงักล่าว 
    - เพิ่มวตัถุประสงคร์อง 

 ให้ครอบคลุมการบริหารและกลไกการบริหารการเรียน          
การสอน ท าหลักสูตรใหม่ และหลกัสูตรเก่าเพื่อน าสู่ปฏิบติั  และเพื่อตอบโจทย์ปัญหาจ านวน
นกัศึกษาลดลง 

 เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาหลกัสูตรปัจจุบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 เพื่อให้ไดร้ะบบประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรว่ามีตวัช้ีวดั

อะไรบา้ง 
   - นิยามกลุ่มหลกัสูตรเดิม/หลกัสูตรใหม่ ท่ีบอกถึงการเรียนการสอน
คุณภาพผูส้อน  และการวจิยั 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
  ๔.๑ รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙ อาคารอเนกประสงค์ สัมมนาคาร 
บางปะกง ปาร์ค  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอรายงานการด าเนินงานของอาคารอเนกประสงค ์
สัมมนาคาร บางปะกง ปาร์ค  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๙ 
  มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 

 ๔.๒ ผลการเวยีนขออนุมติัปริญญาและอนุปริญญา 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ผลการเวียนหนงัสือเพื่อขออนุมติัปริญญา
และอนุปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ รวม ๑,๖๐๔ คน มี

/ไดต้รวจสอบใน… 
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กรรมการตอบกลบัและให้ความเห็นชอบ ๑๗ ท่าน มีกรรมการ ๑ ท่านท่ีไม่เห็นชอบและทกัทว้ง       
คุณสมบัติผู ้ส าเร็จการศึกษาบางราย ซ่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี                  
๑๘/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ มอบหมายคณะท างานเพื่อตรวจสอบ คณะท างานได้
ตรวจสอบในประเด็นการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรท่ีส าเร็จการศึกษา จาก  ศศ.บ. เป็น บธ.บ. ในสาขา
การจดัการทัว่ไป การปรับสภาพนกัศึกษา กศ.พท. จากระดบัอนุปริญญาเป็นระดบัปริญญาตรี การ
ช าระค่าลงทะเบียน ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา่นกัศึกษาดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีส าเร็จการศึกษาได ้จึง
น าเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  อาจารย์วฒันา พิลาจันทร์ ทักท้วงผลการพิจารณา โดยให้ข้อมูลแก่ท่ี
ประชุมถึงคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีกล่าวถึง รวมทั้งตั้งประเด็นกระบวนการขอเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 
  มติทีป่ระชุม   
  ๑. ใหต้รวจสอบคุณสมบติัผูส้ าเร็จการศึกษา หากผูใ้ดมีคุณสมบติัไม่ครบ
ใหถ้อนรายช่ือออกจากรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษา 
  ๒. มอบสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอนุญาตให้นกัศึกษาเปล่ียนแปลงหลกัสูตรได้ แล้วประกาศให้ทราบทัว่กนัทั้งคณาจารย ์
และนกัศึกษา เพราะมีผลต่อการสมคัรงานของบณัฑิต 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  
 ๕.๑  ทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ทัว่ประเทศมีมติเห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา                   
ยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันา แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติั 
๖๐ ปี และเฉลิมฉลองพระชนมาย ุ๘๐ พรรษา ท่ีประชุมกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี  ๙/๒๕๔๙ เม่ือ
วนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙  และกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๒๔/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบตัรดังกล่าว และเห็นควรถวายปริญญา             
วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการสาธารณสุขชุมชน แด่สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เน่ืองในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา 
อีกพระองคห์น่ึง 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
  ๒. มีขอ้เสนอแนะใหม้หาวทิยาลยัเร่งรัดการพฒันางานการด าเนินงานใน
โครงการตามแนวพระราชด าริ และพระด าริ ให้เป็นรูปธรรมแลว้จดักิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติทั้ง 
๒ พระองค ์ในช่วงเวลาใกลว้นัทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาบตัรดงักล่าวดว้ย 

/๕.๒ พิจารณาอนุมติั … 
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 ๕.๒ พิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญา (เพิ่มเติม) 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ไดด้ าเนินการวดัผลการศึกษาของนกัศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙ (เพิ่มเติม) ซ่ึงนกัศึกษาแต่ละคณะไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์    
เรียบร้อยแลว้ จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  
จ านวน  ๒๐๒  คน  จ าแนกเป็น 
  ปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ๑๐ คน 
    สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 
    และสาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา   ๘ คน 
  ประกาศนียบตัรบณัฑิต ๑๓ คน 
  ปริญญาตรี สาขาวชิาการศึกษา    ๖ คน 
    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ๖๕ คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ๒๕ คน 
    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ๖๒ คน 
  อนุปริญญา สาขาการศึกษา ๑ คน 
    สาขาวทิยาศาสตร์ ๓ คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ๙ คน 
  มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ โดยตั้งขอ้สังเกตให้ตรวจสอบคุณสมบติัผูมี้
รายช่ือในหนา้ ๑๘–๒๐ ดว้ย 
 
  ๕.๓  การใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา
กิตติมศกัด์ิ  ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานท่ีเป็นคุณูปการแก่
ส่วนรวม  มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน และสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๔๙  
เม่ือวนัท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาเลือกสรรผูท่ี้
สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ รวม  ๕  สาขา  จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

/ท่ีประชุมพิจารณา… 
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  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา่ปริญญากิตติมศกัด์ิ เป็นเร่ืองของเกียรติและศกัด์ิศรี 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑. เห็นชอบให้มีการรับพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ในปี ๒๕๕๐ ๓ ปริญญา ๕ สาขา รวม ๕  คน  ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
การประชุมลบั เฉพาะวาระการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  
  ๒. ขอ้เสนอแนะในการน าเสนอคร้ังต่อไป ให้สภาวิชาการสรุปเกณฑ์
การพิจารณาตามขอ้บงัคบั รวมทั้งผลการพิจารณาตามเกณฑ์ และเตรียมการน าเสนอในรูป power 
point  ดว้ย นอกเหนือจากเอกสาร  เพื่อสะดวกในการพิจารณา โดยเล่มเอกสารไม่ควรมีขนาดใหญ่ 
 
  ๕.๔ การแบ่งส่วนราชการ และการจดัตั้ งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย         
ราชภฏัราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/
๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่การแบ่งส่วนราชการอันท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหน้ ากลบัไปพิจารณาทบทวนประกอบกบั (ร่าง) โครงสร้างเดิมท่ีเคยพิจารณา
เม่ือคร้ังก่อนเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น          
ผูน้  าเสนอรายละเอียด 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอวา่ เพื่อความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี  ๒๕  กนัยายน  ๒๕๔๙  
พิจารณาเห็นสมควรจดัตั้งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั และเห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศ วา่ดว้ยการ
จดัตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงมี ๕ หน่วยงาน ไดแ้ก่ หน่วยตรวจสอบภายใน กองงาน
ศูนย์บางคล้า ศูนย์ภาษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส านักประสานงาน
บณัฑิตศึกษา   
 มติที่ประชุม ให้น า (ร่าง) ประกาศ วา่ดว้ย การจดัตั้งส่วนราชการภายใน 
กลบัไปทบทวน โดยมอบให ้นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  เป็นท่ีปรึกษา และท่ีประชุมมีความเห็น ดงัน้ี 
 ๑. การจดัตั้งหน่วยงานภายในตอ้งค านึงถึงการเติบโตของบุคลากรใน
หน่วยงานดว้ย  เพราะช่ืองานจะมีผลผกูพนักบัต าแหน่ง 
  ๒. ส่วนราชการภายในท่ีจดัตั้งน้ี จะเทียบเท่ากบังานเท่านั้น มิไดเ้ทียบเท่า
กบัคณะ ดังนั้นควรรวมงานท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั โดยช่ืองานจะตอ้งบ่งบอกถึงภารกิจ จดัท า        
ภารกิจกวา้ง ๆ เพื่อจะไดมี้บุคลากรมาก และเม่ือระยะเวลาผ่านไป จึงเสนอเหตุผลความจ าเป็นเพื่อ
ขอใหมี้การปรับประกาศกระทรวงใหม่ วา่ดว้ย เร่ืองโครงสร้างของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

/๓. การพิจารณารวมงาน 
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  ๓. การพิจารณารวมงาน 
   - หน่วยตรวจสอบภายใน และกองงานศูนย์บางคล้า อยู่ภายใน          
ส านกังานอธิการบดี (ทั้งน้ีใหน้ าประเด็นกองงานศูนยบ์างคลา้ ไปพิจารณาร่วมกบัการบริหารบางคลา้) 
   - ศูนยบ์ริการท่ีอยูใ่นการดูแลของคณะ 
   - บณัฑิตศึกษา  อยูใ่นความดูแลของมหาวทิยาลยั 
  ๔. ควรมีศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยประสานการให้บริการกับ          
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
 
 ๕.๕ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอวา่ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ วา่ดว้ย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงกรรมการ
อ านวยการมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒๓/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบ
และเห็นควรน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา 
 มติทีป่ระชุม 
  ๑. ตรวจสอบขอ้ความ ถอ้ยค าในร่างใหถู้กตอ้ง เช่น ขอ้ความในขอ้ ๘ 
  ๒. ใหจ้ดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรท่ีเป็นอตัราจา้งทั้งหมด 
 ๓. การน าเสนอคร้ังต่อไปให้เสนอสาระส าคญั วตัถุประสงค ์ขอ้มูลจาก
หน่วยงานอ่ืน  และความเห็นของสภาในการพิจารณาคร้ังก่อนประกอบการพิจารณาดว้ย 
 
  ๕.๖ พิจารณาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน (รป.บ.) 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ท า
ความร่วมมือกบักรมการปกครองทอ้งถ่ิน ในการจดัการศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พัฒนาร่วมกับ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และกรมการปกครองทอ้งถ่ิน บดัน้ี หลกัสูตรดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงสาระ
ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน และผา่นความเห็นชอบจากสภาวิชาการ คร้ังท่ี ๙/๒๕๔๙ 
เม่ือวนัท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙ ให้เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา  จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณา 
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. ให้มีการตรวจสอบรายการมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

/๒. มีขอ้เสนอแนะ 



- ๑๐ -  

 ๒. มีขอ้เสนอแนะ 
  - วชิาหลกัปรัชญาพอเพียง ควรเป็นวชิาหลกั 
   - แก้ไขต าแหน่งอาจารย์พิเศษ ล าดับท่ี ๑๑ ให้ถูกต้องเป็น “ปลัด
จงัหวดัฉะเชิงเทรา” 
  - ควรระบุมติกรรมการสภาวชิาการ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้
ชดัเจนวา่ “เห็นชอบและเห็นควรใหส้ภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ” 
 
  ๕.๗ แนวทางการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ นั้น บดัน้ีคณะกรรมการไดน้ าเสนอ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ท่ีเช่ือมโยงระหว่างการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ ง ๒ ศูนย์ โดยมีสาระเก่ียวกับแผนการยา้ยหน่วยงานไปศูนย์บางคล้า        
โครงสร้างการบริหาร และแผนการด าเนินงาน จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติทีป่ระชุม ใหจ้ดัประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาคมทุกส่วนและ
ทุกกลุ่มในความเห็นของกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ 
แลว้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัอีกคร้ัง 
 
 ๕.๘ การโอนข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนไปด ารงต าแหน่งข้าราชการ         
พลเรือนสายวชิาการ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า นางพรทิพย ์ ค  าชาย เจา้หน้าท่ีบริหารงาน          
ธุรการ ๕ ซ่ึงเคยไดรั้บการอบรมวชิาการศึกษาแบบเรียนรวม และมีประสบการณ์งานสอนนกัศึกษา 
กศ.พท. โปรแกรมวิชาปฐมวยั มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบนั บดัน้ีได้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท หลกัสูตร แผน ก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกอบกบัจะมีเงินเดือนถึงระดบัท่ี  
ไม่สามารถจะขยายขั้นและระดับเงินเดือนท่ีสูงข้ึนได้อีก จึงมีบนัทึกขอโอนไปด ารงต าแหน่ง                 
ขา้ราชการพลเรือนสายวชิาการ (อาจารย)์ เม่ือวนัท่ี  ๒๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงคณะครุศาสตร์ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ให้ความเห็นชอบให้โอนเป็นอาจารยโ์ปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา ซ่ึง
สามารถช่วยสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวยั และรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมได้ด้วย 
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัพิจารณาแลว้เห็นควรใหโ้อนได ้โดยหากมีอตัราอาจารย ์มหาวิทยาลยั
ตอ้งคืนอตัรานั้นใหแ้ก่สายสนบัสนุน 
    มติทีป่ระชุม  อนุมติั โดยใหข้อ้สังเกต 
  ๑. เม่ือมีการโอนแลว้ หน่วยงาน ทั้ง  ๒  ฝ่ายตอ้งเขม้แขง็ 

/๒. เม่ือมีอตัรา… 



- ๑๑ -  

 ๒. เ ม่ือมีอัตราอาจารย์เพิ่ ม  มหาวิทยาลัยต้องให้อัตรานั้ นคืนแก่                   
สายสนบัสนุน 
 ๓. มหาวิทยาลัยยงัไม่มีความเคล่ือนไหวของการบริหารจัดการให้
บุคลากรสายสนบัสนุนปฏิบติังานในหน่วยงานสนบัสนุน ผูบ้ริหารหน่วยงานสนบัสนุนยงัคงเป็น
อาจารยอ์ยู ่
 
  ๕.๙ รายงานประจ าปี  ๒๕๔๙  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอ รายงานประจ าปี ๒๕๔๙ ซ่ึงเป็นผลการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลยั ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
   อาจารย์ ดร.ลัดดา จาบถนอม ขอแก้ไขข้อมูลหน้า ๖๓ โดยตัดข้อมูล 
อาจารย ์ดร.ลดัดา จาบถนอม  กรรมการวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และอาจารย ์ดร.เทพนคร  
ทาคง  กรรมการวชิาการ  มหาวทิยาลยับูรพา 
 มติทีป่ระชุม  
 ๑. ช่ืนชมกบัการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีสามารถท าไดเ้ร็ว 
  ๒. แกไ้ข โดยตดัช่ือและผลงานของอาจารย ์ดร.ลดัดา  จาบถนอม และ 
อาจารย ์ดร.เทพนคร  ทาคง  ออกจากหนา้  ๖๓  เน่ืองจากขอ้มูลผดิพลาด 
 ๓. ใหเ้ผยแพร่แก่หน่วยงานหอ้งสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ใหม้าก 
 ๔. ให้น าเสนอ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๐ ต่อสภามหาวิทยาลัย           
ภายใน พ.ย. ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาใหข้อ้แนะน าก่อนส่งพิมพ ์
 ๕. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการรายงานมาใชป้ระโยชน์ 
   - ควรน าเสนอสรุปและขอ้เสนอแนะของงานวิจยั  เร่ือง “ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ศูนยบ์างคลา้”  
และ “กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์สู่การเป็น         
องคก์ารแห่งการเรียนรู้” (หนา้ ๘๒)  ในประเด็นท่ีมหาวิทยาลยัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดต่้อ
มหาวทิยาลยัเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
   - ควรมีการกระจายงานวิจยัเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมพื้นบ้าน และ
วสิาหกิจชุมชนใหมี้ผลงานมากข้ึน เพื่อส่งเสริมศกัยภาพธุรกิจชุมชน โดยไม่ควรเป็นงานวิจยัเฉพาะ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
   - ควรน าผลการประเมินตนเองตามคุณภาพ สมศ . มาปรับปรุง           
คุณภาพและพฒันา  คุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่  ตวับ่งช้ีท่ี  ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, 
๒.๒, ๒.๔, ๒.๕, ๓.๒, ๓.๖, ๔.๒, ๕.๒, ๕.๗, ๖.๒,๖.๓, ๖.๔, ๖.๙ 
 

/๖. ขอ้เสนอแนะเพื่อ… 



- ๑๒ -  

  ๖. ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานประจ าปี ๒๕๕๐  
   -  ควรมี  Theme ประจ าปี แลว้สรุปสั้น ก่อนท่ีจะมีรายละเอียด 
   - ควรน า KPI ๔๔ ตัว ของ สกอ . และลักษณะเฉพาะของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เป็นเป้าหมายของงานปี ๒๕๕๑ ของมหาวทิยาลยั 
   - รูปภาพต่าง ๆ  บรรจุไวท้า้ยเล่ม 
   - บทสรุป ควรบอกถึงแนวทางในการด าเนินงาน/พฒันางานในปีถดัไป 
   - ส่วนหน้าของรายงานควรเป็นสาระงานเด่น รูปภาพกิจกรรม
มหาวทิยาลยัควรเป็นภาคผนวก ส่วนตารางรายละเอียดอาจไม่มีก็ได ้เพราะเป็นงานภายใน หรืออาจ
มีโดยบรรจุไวเ้ป็นภาคผนวก 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เร่ืองอืน่ ๆ 
  ๖.๑ การตั้ง  Standing  Committee   
   ประธานเสนอวา่ เน่ืองจาก ก.พ.อ. ยงัไม่มีขอ้บงัคบั/ระเบียบ วา่ดว้ย การจดั
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสภาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงควรตั้ ง         
คณะกรรมการ  ๓  กลุ่ม เพื่อกลัน่กรองวาระ ดา้นการบริหารงานบุคคล  นโยบายการเงิน  ทรัพยากร  
และดา้นวชิาการ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลยัเสนอ
โครงสร้างกรรมการแต่ละชุดในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

  ๖.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
  นายปรีชา คชสิทธ์ิ  เสนอให้มีการก าหนดปฏิทินการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั ตลอดปี เพื่อความชดัเจนแน่นอนของวนัประชุม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการจดัท า
ปฏิทินก าหนดการประชุมตลอดปี ๒๕๕๐ 
 

  เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้ว 
ปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๔.๑๕   น. 
    

  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร                   นางพรพรรณ   นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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