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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๒/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องมนัทองเอก ช้ัน ๒ สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  ท าหนา้ท่ีประธาน 
  ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๙. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๐.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๕.  อาจารยม์ณเฑียร  มุสิกทอง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ๔. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๕. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๖. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ     

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางนฤชล    เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ การตอบรับเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร ศรีสอา้น ตอบรับเป็นนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
 

  ๑.๒   ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง ผลการคดัเลือกกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  จากคณาจารยป์ระจ า 
  ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จาก
คณาจารยป์ระจ า เม่ือวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๑ มีผูไ้ปใชสิ้ทธ์ิคิดเป็นร้อยละ ๗๒ จากผูมี้สิทธ์ิทั้งหมด  
๒๔๗ คน ผลการเลือกตั้งไดก้รรมการสภามหาวทิยาลยั ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
  -  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล   วริิยะกุล 
  -  อาจารยม์ณเฑียร   มุสิกทอง 
  -  อาจารยว์ชัรพงษ ์  ครูเกษตร 
  -  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน   นิธิไชโย 
 

 ๑.๓ การพระราชทานปริญญาบตัร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๐ 
  เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัร่วมนั่งเป็นเกียรติ  ณ เวทีหอประชุมใหญ่
สวนอมัพรในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ในวนัท่ี  ๒๒  
กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑ โดยจะมีการฝึกซ้อมบณัฑิตท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ซิต้ี  จอมเทียน ในวนัท่ี 
๑๘-๒๐ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑  
 ที่ประชุม รับทราบ และแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ จากคณาจารย์ประจ า 
   
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี   ๕  มกราคม  ๒๕๕๑  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 

/๑. แกไ้ขหนา้ ๒  ระเบียบ... 
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 ๑. แกไ้ขหนา้  ๒  ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑  บรรทดัท่ี  ๑๒ 
   จาก  “ให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัแต่งกายไวทุ้กข์เป็นเวลา ๑๐๐ วนั ตั้งแต่
วนัท่ี ๒  มกราคม ๒๕๕๑” 
   เป็น  “ให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัแต่งกายไวทุ้กข์เป็นเวลา ๑๐๐ วนั ตั้งแต่
วนัท่ี ๒  มกราคม ๒๕๕๑  ถึงวนัที ่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๑” 
 

 ๒. แกไ้ขหนา้  ๖  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  บรรทดัสุดทา้ย 
   จาก  “ของทุนในขอ้  ๗  และเพิ่มเติมคุณสมบติัของผูรั้บทุน  ในขอ้  ๕” 
  เป็น  “ของทุนในขอ้  ๘  และเพิ่มเติมคุณสมบติัของผูรั้บทุน  ในขอ้  ๙” 
 

 ๓. แกไ้ขหนา้  ๙  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  มติท่ีประชุม  บรรทดัท่ี  ๒๓ 
  จาก  “...ขอ้มูลจากกลุ่มอา้งอิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูเ้รียน  เช่น  ผูบ้งัคบับญัชา  ลูกนอ้ง  
เป็นตน้” 
  เป็น  “. . .ข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู ้เ รียน  เช่น  ผู ้บังคับบัญชา  
ผู้ร่วมงาน  ผู้ใต้บังคบับัญชา  เป็นตน้” 
 

 ๔. แกไ้ขหนา้  ๑๐  ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑  บรรทดัท่ี  ๔ 
  จาก  “๑.  มหาวทิยาลยัควรเร่งด าเนินการแกปั้ญหาจ านวนนกัศึกษาลด” 
  เป็น  “๑.  มหาวทิยาลยัควรเร่งด าเนินการแกปั้ญหาจ านวนนกัศึกษาลดลง” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ การใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
 มติทีป่ระชุม   
  ๑.   เห็นชอบในการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิแก่บุคคลต่อไปน้ี 
  ๑.๑  นางนภาพร  พึ่งชาญชยักุล ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาบริหารธุรกิจ 
  ๑.๒ นายสมคิด เจริญกิจ ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาเกษตรศาสตร์ 
  ๑.๓  นายณรงค ์ อินแบน ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาการพฒันาชุมชน 

/๑.๔ พระอธิการเยน็จุง ...
ะเบียบ... 
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   ๑.๔ พระอธิการเยน็จุง  ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา
การพฒันาชุมชน 
  ๒.  เสนอแนะให้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ
สรุปคุณสมบติัของผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา เสนอต่อสภา
วิชาการ  และสภาวิชาการควรสรุปเหตุผลท่ีเห็นสมควรให้ปริญญากิตติมศกัด์ิดงักล่าว เสนอสภา
มหาวทิยาลยั   เพื่อสะดวกแก่การพิจารณาในสภามหาวทิยาลยั 
  ทั้งน้ี รายละเอียดการประชุมปรากฏในเอกสารการประชุมลบั 
 
 ๔.๒ การสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ผูท้รงคุณวฒิุ 
  มติที่ประชุม ให้นายวิฑูรย ์ วงษ์สวสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ ลงคะแนนเพื่อเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิไว้ก่อนเป็นการลับ และมอบเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูแ้ทนผู้บริหาร แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัฯ ผูแ้ทนผูบ้ริหารท่ีครบวาระไปเม่ือวนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ให้เรียบร้อยก่อน  
แลว้จึงด าเนินการใหมี้การประชุมเพื่อคดัเลือกในการประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังต่อไป 
 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมติัปริญญา และอนุปริญญา 
  มติที่ประชุม  อนุมติัปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา 
จ านวนรวม ๑,๓๖๑ คน จ าแนกเป็น 
 ปริญญาโท   ๗๓   คน 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ๑๓  คน 
 ปริญญาตรี        ๑,๒๔๔ คน 
 อนุปริญญา   ๓๑ คน 
  มีขอ้เสนอแนะให้สภาวิชาการระบุเหตุผลในการเห็นชอบผลการศึกษาของ
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาประกอบการน าเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ ในคร้ังต่อไปดว้ย 
 
 ๔.๔ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  (ระดบัรองศาสตราจารย ์ และระดบั
ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการก าหนดแต่งตั้งอาจารยท่ี์
เสนอขอก าหนดต าแหน่งอยู่ก่อนวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมี
รายละเอียดในเอกสารลบั   
 

/มตทิีป่ระชุม 
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   มติทีป่ระชุม   
  ๑. ให้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เสนอขอก าหนดแต่งตั้งก่อน
วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ดงัน้ี 
   - อนุมัติให้แต่งตั้ ง  ตั้ งแต่ว ันลงทะเบียนรับเ ร่ือง ก็ ต่อเ ม่ือไม่ มี
ขอ้สังเกตใหแ้กไ้ข หรือมีการแกไ้ขเฉพาะค าผดิในเอกสารผลงานวชิาการเท่านั้น 
   - อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง  ตั้งแต่วนัท่ีลงทะเบียนรับเอกสารท่ีแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้คร้ังสุดทา้ย  ก็ต่อเม่ือมีขอ้สังเกตใหแ้กไ้ขในเน้ือหา 
  ๒.  ให้มีการทบทวนขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัฯ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคลอ้งกบัประกาศ ก.พ.อ.(กรณีวนัก าหนด
แต่งตั้ง)   
  ๓.   มอบสภาวิชาการให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  หลังจากการ
พิจารณากลัน่กรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
  ๔. มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการระดบัรองศาสตราจารย ์ เพื่อใช้ส าหรับผูเ้สนอขอก าหนดแต่งตั้ง
หลงัวนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 
  ๕. มีขอ้สังเกตเก่ียวกบัความสอดคลอ้งระหวา่งผลการประเมินการสอนกบั
การปฏิบติังานสอนจริง 
  ๖.   ให้ เสนอคะแนนการประเมิน และข้อสังเกตในการแก้ไขจาก
ผูท้รงคุณวฒิุ ในเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ ดว้ย 
  ๗. อนุมติั และไม่อนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการดงัน้ี 
   - อนุมั ติ ให้ ผู ้ ช่ ว ยศ าสตราจ า รย์ปฐวี ร์  วิ จบ  ด า ร งต า แห น่ ง                       
รองศาสตราจารย ์ สาขาหลกัสูตรและการสอน  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
   - อนุมติัให้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประจงศักด์ิ ด ารงต าแหน่ง         
รองศาสตราจารย ์ สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ตั้งแต่วนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เน่ืองจากผลการ
พิจารณางานวจิยัจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เห็นสมควรผา่นอยา่งเป็นเอกฉนัท ์แมว้า่จะมีขอ้สังเกตให้
แกไ้ข 
   - อนุมติัให้อาจารยเ์รณู  ขวญัฉาย  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาหลกัสูตรและการสอน  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 
   - อนุมติัให้อาจารย ์ดร.เจริญ  แกว้ประดิษฐ์ ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาคณิตศาสตร์  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

/- อนุมติัใหอ้าจารย ์... 
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   - อนุมติัให้อาจารย ์ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาคณิตศาสตร์  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 
   - อนุมติัให้อาจารยส์มศกัด์ิ  ค  ามา  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ โดยท่ีประชุมเห็นควรให้ตดัสาขา
ยอ่ย  (เคร่ืองกล)  ออกจากช่ือสาขา  เน่ืองจากการระบุสาขายอ่ยจะมีผลต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงตอ้งตรงตามสาขายอ่ยนั้น ๆ ดว้ย 
   - อนุมติัให้อาจารย ์ดร.ปิยะนุช  พุฒแกว้ ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาภาษาองักฤษ  ตั้งแต่วนัท่ี  ๔  กนัยายน  ๒๕๕๐ 
   - อนุมติัใหอ้าจารยอ์ภิรดี  เมืองเดช  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาเคมี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
   - อนุมติัให้อาจารยสุ์ทธิ  แสงพนสัธาดา ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาชีววทิยา  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๔๙ 
   - อนุมติัให้อาจารย ์ดร.วงเดือน  ไมส้นธ์ิ  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
สาขาเคมี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๔๙ 
   - ไม่อ นุมัติ ให้แ ต่งตั้ งอาจารย์  ดร .ทวี ศิล ป์   กุ ลนภาดล  เ ป็น                  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ เน่ืองจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุไม่เป็นเอกฉนัท ์ และมติ             
ท่ีประชุมกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า  ผลการวิจยัมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ  
ไม่สามารถแกไ้ขได ้
  
 ๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบให้นายกลยุทธ  ฉายแสง  พน้จากการเป็นกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ตามท่ีขอลาออก โดยมิตอ้งมีการแต่งตั้ง
ทดแทน  เน่ืองจากเหลือเวลาท่ีจะครบวาระ ๕๗ วนั 
  ๒. เห็นชอบใน (ร่าง) ค  าสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลยั 
                 ๓.  ใหด้ าเนินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัชุดใหม่  
หลงัจากท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเรียบร้อยแลว้ แต่หากเหลือวนัท่ี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัรักษาการนอ้ยกวา่ ๓๐ วนั  และยงัไม่ไดโ้ปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง ให้
เลขานุการด าเนินการใหมี้การสรรหาและเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งต่อไป 
 

/๔.๖ พิจารณาอนุมติั... 
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 ๔.๖ พิจารณาอนุมติังบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(เพิ่มเติม) 
     มติทีป่ระชุม  

๑. อนุมติัเงินรับฝากค่าประกนัของเสียหาย ท่ีตอ้งจ่ายคืนแก่บณัฑิต ท่ีมา 
ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เพิ่มเติมจากท่ีอนุมัติไวเ้ดิมอีก 
๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท  โดยเป็นเงินส าหรับบณัฑิตภาคปกติ ๕๕๐,๐๐๐  บาท  และบณัฑิตภาคพิเศษ 
๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท  

๒. ใหแ้จกแจงยอดเงินต่อไปน้ี ในการประชุมคร้ังต่อไป 
- ยอดเงินรับฝากค่าประกนัของเสียหายทั้งหมด   

  - ประมาณการยอดเงินท่ีตอ้งจ่ายคืนแก่บณัฑิตในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
    - ยอดเงินท่ีไดรั้บอนุมติัไวเ้ดิม   
  - ยอดเงินท่ีตอ้งการขออนุมติัเพิ่มเติม   

    
ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ ช้ีแจงรายงานการเงินหลงัการปรับปรุงบญัชี  
 ที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของค าหรือขอ้ความใน
รายงานการเงินหลงัการปรับปรุงบญัชี  ตามขอ้สังเกตประชุมคร้ังก่อนว่า ค  าว่า “งบทดลอง” นั้น
ถูกตอ้งแลว้  เน่ืองจาก หมายถึง งบท่ีจดัท าข้ึนดว้ยการน ายอดดุลในบญัชีแยกประเภททัว่ไปทุกบญัชี
ไม่วา่จะอยูด่า้นเดบิต หรือดา้นเครดิต มาค านวณหายอดคงเหลือทั้ง ๒ ดา้น เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งใน
การบันทึกบัญชีในวนัใดวนัหน่ึง หรือเม่ือส้ินงวดบัญชี  มิใช่ “งบทดรอง” ซ่ึงหมายถึง เงินท่ี
กระทรวงการคลงัจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไวต้ามจ านวนท่ีเห็นควรเพื่อทดรองเป็นค่าใชจ่้าย
ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของกระทรวงการคลงั 
 
 ๕.๒ การปรับเปล่ียนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 ที่ประชุม รับทราบ การถอน ดร.ลดัดา จาบถนอม  ออกจากอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการเพื่อการพฒันา ท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ 
เม่ือวนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ไดพ้ิจารณาอนุมติัไวแ้ลว้ ซ่ึงมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๖ คน  เพื่อให ้
ดร.ลดัดา  จาบถนอม เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษ 
ท่ีได้รับการอนุมติั โดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๐  เพียงสาขาเดียวเท่านั้น  ซ่ึงการปรับเปล่ียนดงักล่าวน้ี ส านกังานบณัฑิตศึกษา ไดป้ระสานกบั
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว้ 

/ระเบียบวาระที ่ ๖  เร่ืองอืน่ ๆ 
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ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
 ๖.๑ (ร่าง)  โครงการศึกษาดูงานดา้นการผลิตและพฒันาคุณภาพครู   
ณ  The Hong  Kong  Institute  of  Education  วนัท่ี  ๑๔ - ๑๖  กุมภาพนัธ์   ๒๕๕๑ 
  มติที่ประชุม ให้ชะลอโครงการน้ีไปก่อน จนกว่าจะได้กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ชุดใหม่ครบทั้งชุด  เพื่อประโยชน์แก่การพฒันามหาวทิยาลยัต่อไป 
 

 ๖.๒ การขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
   มติทีป่ระชุม ใหไ้ดก้รรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ชุดใหม่
ครบเรียบร้อยก่อนจึงด าเนินการ 
  

      ๖.๓ ประชุมเชิงวชิาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๑   
           นายไชยวฒัน์  เตรียมสันติภาพ  ประชาสัมพนัธ์ประชุมเชิงวิชาการของ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ประจ าปี ๒๕๕๑  การพฒันาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (Developing Thailand toward Knowledge Society) วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
ปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
                     
     นางนฤชล   เรือนงาม               นางพรพรรณ  นินนาท 
   ผู้จดบันทกึการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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