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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๓/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่  ๙  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องมนัทองเอก ช้ัน ๒ สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ ท าหนา้ท่ีประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๘. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๑.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล 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. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ๔. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๕. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ     

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 



- ๒ -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๔๐  น. 
    เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลยัฯ และอุปนายกสภามหาวิทยาลยัฯ ติดภารกิจ
ส าคญัไม่สามารถประชุมได ้นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ซ่ึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ท่ีมีอายุ
สูงสุดท าหนา้ท่ีประธานชัว่คราวเพื่อเลือกผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 
   ท่ีประชุมเลือก  นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ  ท าหนา้ท่ีประธานฯ 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  เร่ือง  ผลการคดัเลือกกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จากผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร 
   ผลการคดัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จากผูด้  ารง
ต าแหน่งบริหาร ปรากฏดงัน้ี 
  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี รองอธิการบดีกิจการนกัศึกษา  
    เป็นผูแ้ทนรองอธิการบดี 
 ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เป็นผูแ้ทนคณบดี 
 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา คณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
    เป็นผูแ้ทนคณบดี 
 อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูอ้  านวยการศูนยศิ์ลปะ วฒันธรรม และทอ้งถ่ิน  
    เป็นผูแ้ทนผูอ้  านวยการศูนย ์ส านกั สถาบนั 
  ที่ประชุม รับทราบ และแสดงความยินดีกบักรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ 
จากผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร 
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี   ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๑  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 หนา้  ๔  บรรทดัสุดทา้ยของขอ้ ๒ แกไ้ขจาก “เอกสารรายงานลบั” เป็น  “เอกสาร
การประชุมลบั” 
 

/ระเบียบวาระที ่๓  เร่ืองสืบเนื่อง... 
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ พิจารณาอนุมติัปริญญา  และอนุปริญญา 
 มติที่ประชุม  อนุมัติปริญญา และอนุปริญญา จ านวนรวม  ๒๑๐  คน  
จ าแนกเป็น 
 ปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   ๑๐ คน 
  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน      ๒ คน 
  สาขายทุธศาสตร์การพฒันา    ๒ คน 

    สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา    ๒ คน 
 ปริญญาตรี  สาขาวชิาการศึกษา                  ๗ คน 

   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์                           ๘๔ คน 
   สาขาวชิาศิลปศาสตร์                    ๔๗ คน 

   สาขาวชิาบริหารธุรกิจ                ๔๗ คน 
 อนุปริญญา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์                         ๗ คน 

  สาขาวชิาศิลปศาสตร์                     ๒ คน 

 
 ๔.๒ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  
   ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิภาภรณ์  บุญยงค ์ เสนอขอก าหนดแต่งตั้งต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว  ตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๔๙  คณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการประชุมเพื่ อสรุปมติเม่ือวนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  
เห็นสมควรให้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ได ้ก็ต่อเม่ือไดแ้กไ้ขเอกสารตาม
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการ  ซ่ึงผูช่้วยศาสตราจารยว์ิภาภรณ์  บุญยงค์  ได้เสนอเอกสารท่ีแก้ไข
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และ
สภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑  พิจารณาเห็นวา่ผลงาน
วชิาการและจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการของผูช่้วยศาสตราจารยว์ิภาภรณ์  บุญยงค ์ มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด เห็นควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ ตั้งแต่วนัท่ีแกไ้ข
เอกสารเรียบร้อยแลว้คร้ังสุดทา้ย  คือ วนัท่ี  ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๐ 
  มติทีป่ระชุม อนุมติัตามเสนอ 
 

/๔.๓  พิจารณาแต่งตั้ง... 
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 ๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ ดว้ยอธิการบดีเห็นสมควรแต่งตั้ง 
อาจารยม์ณเฑียร  มุสิกทอง ซ่ึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูแ้ทนคณาจารย ์ให้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา  อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง จึงขอลาออกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ผูแ้ทนคณาจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลยั
แต่งตั้งอาจารยม์ณเฑียร  มุสิกทอง  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง ด ารงต าแหน่ง          
รองอธิการบดี 
 

 ๔.๔ พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลกัสูตรปรับปรุง) 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้
ด าเนินการแก้ไขเอกสารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมติั เพื่อจะได้
น าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
  มติที่ประชุม  อนุมติัหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  และมีขอ้เสนอแนะให้งานเลขานุการสภาฯ สรุปวา่อนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภา
มหาวิทยาลยั ดา้นมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดเ้สนอให้มีการแกไ้ข รวมทั้งส้ินก่ีคร้ัง อะไรบา้ง แทน
การน าเสนอเป็นตาราง ในการน าเสนอคร้ังต่อไป 
 

 ๔.๕ แก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐   และ 
 ๔.๖ แก้ไขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอความคืบหน้าเก่ียวกบั (ร่าง) พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างรอทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงขออนุมัติในหลักการให้มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยั  และคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ทบทวนขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะไดน้ าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป 
    มติทีป่ระชุม อนุมติัในหลกัการตามเสนอ 

/๔.๗  (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยั... 
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 ๔.๗ (ร่าง)  ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจ่ายค่าตอบแทน
การประชุมกรรมการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นสมควรให้มีการปรับบญัชี            
แนบทา้ยระเบียบมหาวิทยาลยั ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย
ปรับอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการในชุด
กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  จาก  ๔๐๐  บาท  เป็น ๕๐๐  บาท 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. อนุมติัตามเสนอ 
   ๒. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  พิจารณา
ทบทวนอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยศึกษาขอ้มูลอตัราค่าตอบแทนการประชุม 
(ทั้งเบ้ียประชุม และค่าพาหนะ) ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ และวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลความถ่ีในการ
ประชุม ยอดเงินรวมท่ีตอ้งจ่าย และความเป็นไปได้ของงบประมาณท่ีมีอยู่ประกอบการพิจารณา
ทบทวนเพื่อน าเสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
   ทั้งน้ี มีขอ้สังเกต ให้ค  านึงถึงความถูกตอ้งของอตัราเบิกจ่ายตามประเภท
ของเงินด้วย เพราะบางคร้ังอาจตอ้งมีการเบิกจ่ายจากทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายไดเ้พื่อสมทบ 
 
  ๔.๘ (ร่าง) รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   มติทีป่ระชุม 
  ๑. ใหจ้ดัท าเป็นเอกสาร  ๒  ชุด 
   ๑.๑ ชุดท่ีมีรายละเอียดผลงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงตาม
เอกสารท่ีเสนอ 
   ๑.๒ ชุดท่ีเผยแพร่ใหห้น่วยงานภายนอก 
   ๒. มอบ อาจารยอุ์ทิน  รวยอารี  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ค  ามา  อาจารย์
จินดา  เน่ืองจ านงค ์ และผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน  นิธิไชโย  พิจารณาเสริมความสมบูรณ์ของเอกสาร  
ชุดท่ีเผยแพร่หน่วยงานภายนอก  และให้น า (ร่าง) เอกสารท่ีสมบูรณ์ทั้งเน้ือหาและงานศิลปะ ซ่ึงอาจ
ไดจ้ากการจดัประกวดรูปแบบตามเน้ือหาท่ีมีอยู่ เสนอสภามหาวิทยาลยัฯ เพื่อพิจารณาอีกคร้ังก่อน      
ส่งพิมพ ์ โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
   ๒.๑ ให้ตัดงานปกติท่ี เ ป็นงานประจ าออกจากรา ยงาน  คงไว้
เฉพาะงานท่ีเด่น ๆ และการด าเนินงานวา่ท าอะไรผลเป็นอยา่งไร สนองเป้าหมายและปรัชญาอยา่งไร  

/พร้อมทั้งเนน้งานเก่ียวกบั... 
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พร้อมทั้งเน้นงานเก่ียวกบัทอ้งถ่ินให้มาก  ส าหรับกิจกรรมและกรรมการชุดต่าง ๆ ควรบรรจุไวใ้น
ภาคผนวกโดยลดขนาดตวัอกัษรหากจ าเป็น เพื่อไม่ใหเ้อกสารมีขนาดใหญ่มากเกินไป 
   ๒.๒ ใหมี้กรอบแนวคิดของมหาวิทยาลยัท่ีมีต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน ใน
อนาคตทั้งระดบัมหาวิทยาลยั และระดบัคณะ เช่น การพฒันามหาวิทยาลยั ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง  
สถาบนัพฒันาคุณภาพครู  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ การใช้ทรัพยากรเครือข่ายใน
การพฒันานกัศึกษา 
   ๒.๓ ควรเพิ่มจ านวนเล่มในการสั่งพิมพแ์ลว้ส่งรายงานประจ าปีน้ีไป
ยงัโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัให้โรงเรียน
ต่าง ๆ ในชุมชนเกิดความศรัทธาและมัน่ใจในมหาวทิยาลยั 
   ๒.๔ การเสนอเน้ือหาอาจเสนอตามกรอบ  Balance Scorecard ส่วน
ผลการประเมินตนเอง ควรเพิ่มขนาดตวัอกัษรเพื่อใหอ่้านง่าย 
 
 ๔.๙ เกณฑก์ารประเมินผลการสอบภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัปริญญาเอก 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ตามท่ีส านักงานสภาสถาบัน           
ราชภฏั ไดเ้ห็นชอบหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันา ให้สถาบนัราชภฏั
ราชนครินทร์เปิดสอนในรูปของโครงการผนึกก าลังมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น  คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้ปรับเกณฑ์การประเมินการทดสอบภาษาองักฤษส าหรับ
นกัศึกษาดงักล่าวเพิ่มเติม จากท่ีผูส้มคัรตอ้งมีผลการสอบ  TOEFL ท่ีระดบัคะแนน ๕๐๐ หรือผล  
การสอบ IELTS ท่ีระดบัคะแนน ๕ ในกรณีท่ีผลสอบไม่ถึงเกณฑ์ ให้ลงทะเบียนภาษาองักฤษ และ
ตอ้งสอบใหถึ้งเกณฑภ์ายใน  ๑  ปี  โดยสามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืน ดงัน้ี 
  ๑. ใหเ้ทียบคะแนน  CU-TEP  เท่ากบัคะแนน  TOEFL ได ้ หรือ 
  ๒. กรณี สอบ  CU-TEP  เทียบเท่า  TOEFL  ไม่ถึง ๕๐๐ คะแนน แต่สูง
กวา่ ๔๕๐ คะแนน ใหน้กัศึกษาเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
   ๒.๑  ตอ้งสอบผ่าน Special English Test (SET) ของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  หรือ 
  ๒.๒ ตอ้งเรียนใหผ้า่น รายวชิา ๑๕๕๗๑๐๑ ความคล่องแคล่วใน
ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  หรือ 
  ๓.  กรณี สอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ไดค้ะแนนต ่ากวา่ ๔๕๐ คะแนน 
นักศึกษาต้องเรียนผ่านรายวิชา ๑๕๕๗๑๐๑ ความคล่องแคล่วในภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  และ 
รายวชิา ๑๕๕๘๐๐๒ ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต ๒ 

/อยา่งไรก็ดี เอกสาร... 
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  อย่างไรก็ดี เอกสารหลกัสูตรไดร้ะบุคุณสมบติัผูส้มคัรไวว้่า หากผูส้มควร
ไดมี้คุณสมบติัตามท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑  เห็นชอบตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ และกรรมการสภาวิชาการ 
ผูท้รงคุณวุฒิ เสนอแนะวา่ หากนกัศึกษาสามารถน าเสนอวิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษไดก้็น่าจะถือ
วา่ผา่นเกณฑท์ดสอบภาษาองักฤษไดด้ว้ย 
 จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เพิ่มเติมคุณสมบติัของผูส้มคัรในเกณฑ์ขอ้ ๖.๒ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันา เสนอ โดย
ให้แกไ้ขเกณฑ์ท่ีเสนอขอ้ ๓ จากค าวา่ “คะแนนต ่ากวา่ ๔๕๐” เป็น “คะแนน ๔๐๐ - ๔๕๐” และเพิ่ม
เกณฑ์อีกขอ้หน่ึง คือ หรือ ๔. กรณีสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ได้คะแนนไม่ต ่ากว่า ๔๐๐  
คะแนน ใหน้กัศึกษาเสนอผลการวจิยั (วทิยานิพนธ์) ปากเปล่าและตอบขอ้ซกัถามเป็นภาษาองักฤษ 
 

 ๔.๑๐ การสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ผูท้รงคุณวฒิุ 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ หารือท่ีประชุมเก่ียวกบัการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ผูท้รงคุณวุฒิ ว่าเน่ืองจากอาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง  ซ่ึงเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัฯ ผูแ้ทนคณาจารย ์ไดข้อลาออก จึงควรเล่ือนวาระการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ผูท้รงคุณวุฒิ ไปในการประชุมคร้ังต่อไป เพื่อความสมบูรณ์ของการเสนอผล
หรือไม ่
   มติทีป่ระชุม  เห็นสมควรให้น าวาระน้ีไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  
และท่ีประชุมไดตี้ความตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๑๖ (๕) ท่ีระบุ
ว่า “กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง โดยค าแนะน า
ของนายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่ง  กรรมการสภามหาวิทยาลยั
จากผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลยั จากคณาจารยป์ระจ า นั้น หมายความถึง
ตอ้งมีการประชุมสภามหาวิทยาลยั เน่ืองจากอ านาจหนา้ท่ีสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๘ (๘) แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาเสนอเร่ืองเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ดงันั้น การท่ีมหาวิทยาลยัมีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย
คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีระบุ
ในขอ้ ๘ ว่า “ให้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกบุคคลตามบญัชีรายช่ือในขอ้ ๗ จ านวน            
สิบเอ็ดคน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิโดยเร็ว  และให้สภามหาวิทยาลยัด าเนินการ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง” นั้ นเป็นการถูกต้อง และมิได้ขัดต่อ
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่อยา่งไร 

/ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองสืบเนื่อง... 
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ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ รายงานการเงินไตรมาส  ๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ทีป่ระชุม รับทราบ  โดยขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมาช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
รายงานรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ไม่มี 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
นดัประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๑  แลว้ปิดประชุม    
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๕  น. 
                     
     ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร            นางพรพรรณ  นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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