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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๔/๒๕๕๐ 

วนัอาทติย์ที ่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์       อุปนายกสภามหาวทิยาลยั    กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
 ๖.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ  
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๓.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๗.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ      
 ๒.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  
 ๕.   อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
  ๒. นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ เปล่ียนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร จากต าแหน่ง
รองอธิการบดี 
  เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์บังอร อนุเมธางกูร ลาออกจากการเป็น
กรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร จากต าแหน่งรองอธิการบดี  มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการ
เลือกตั้ง และประกาศแต่งตั้งอาจารยอุ์ทิน รวยอารี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา เป็นกรรมการ
ผูแ้ทนผูบ้ริหาร จากต าแหน่งรองอธิการบดี 
    ทีป่ระชุม รับทราบ  และยนิดีตอ้นรับ 
  ๑.๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดบ้รรยายพิเศษในหวัขอ้ “นโยบาย 
และทิศทางพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใต้การด าเนินการของรัฐบาลปัจจุบัน ” ซ่ึงมี
สาระส าคญัเก่ียวกบั แผนงาน โครงการ ท่ีจะพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา และการสร้างครูใหม่               
จึงขอใหง้านเลขานุการถอดเทปดงักล่าวพร้อมสรุปประเด็นเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ในการประชุม
คร้ังต่อไป 
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
  ๑. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๑  หนา้  ๒  บรรทดัท่ี  ๑๗ 
   จากค าวา่  “กลยทุธ”  เป็น  “กลยทุธ์” 
  ๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๑  หนา้  ๒  บรรทดัท่ี  ๒๑ 
   จาก  “จึงไดถื้อโอกาสแจง้ให้ยนิูเซฟทราบถึง…”  เป็น  “ประธานจึงไดถื้อ
โอกาสแจง้ใหย้นิูเซฟทราบถึง…” 
  ๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔  หนา้  ๘  บรรทดัท่ี  ๑๐ 
   จาก  “ทั้ง กยศ.และ กรอ.”  เป็น  “ทั้ง กยศ. และ กรอ.” 
  ๔. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  หนา้  ๕  บรรทดัท่ี  ๑๗ 
   เป็น “๒. การจดัการศึกษาระบบไตรภาคตอ้งระบุการเทียบเคียงหน่วยกิตกบั
ระบบทวภิาคใหช้ดัเจน” 

/๕. แกไ้ขระเบียบ… 
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  ๕. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๕  หนา้  ๗  บรรทดัท่ี  ๑๙   
   จาก “วธีิการประเมินผลการลงทะเบียน” เป็น “วธีิการประเมินผลการเรียน” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑  การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และอธิการบดี เสนอผลการพิจารณาการ
บริหารจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ในวนัน้ี เม่ือเวลา  ๑๓.๓๐ น.  หลงัจากท่ีมี
การรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย ์๒ คร้ัง ทั้งจากการสัมมนาคณาจารยม์หาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี ๒ 
มีนาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม  
๒๕๕๐ และจากการท่ีมหาวิทยาลยัมอบให้หน่วยงานและคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตาม        
พ.ร.บ. ไปประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยอิสระพร้อมทั้งสรุปขอ้มูลจากแบบส ารวจความเห็น 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑. ให้เรียกมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง ว่า มหาวิทยาลยั    
ราชภฏัราชนครินทร์ และเรียกมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ อ.บางคล้า ว่า มหาวิทยาลยัราชภฏั      
ราชนครินทร์ บางคลา้ 
  ๒. ใหล้ดการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาใหม้ากท่ีสุด คณะท่ีไปปฏิบติังานบางคลา้
ในช่วงแรกมี  ๓  คณะ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ  
ครุศาสตร์)  โดยในปี ๒๕๕๐ น้ี จะเร่ิมจากนกัศึกษา ปี ๑ และปี ๒ โดยนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ ตอ้ง
อยูห่อพกัทุกคน โดยมหาวิทยาลยัตอ้งจดัส่ิงสนบัสนุนแก่นกัศึกษา, อาจารยท่ี์ตอ้งเดินทาง เพื่อให้
เกิดความรู้สึกท่ีดี  ความสะดวก  และความปลอดภยั 
  ๓. มหาวทิยาลยัตอ้งจดัสวสัดิการนกัศึกษาดงัน้ี 

- เตรียมหอพกัใหพ้ร้อมเพื่อรองรับนกัศึกษา   
   - ประสานกบัขนส่งจงัหวดัสัมปทานการเดินรถถึง มรร. บางคลา้ 
  - จัดสวัส ดิก ารด้ าน ร้ านค้า  ร้ านอาหาร  อิน เทอ ร์ เ น็ต  และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ  รวมทั้งสวสัดิการอ่ืน ๆ  
 ๔. จดัส่ิงอ านวยความสะดวกแก่อาจารยใ์ห้มากท่ีสุด เช่น ท่ีพกัส าหรับ
อาจารยท่ี์อยูป่ระจ า  รถรับ-ส่ง เป็นตน้ 
 ๕. อาจารยส์ัญญาจา้งใหม่ ของทั้ง  ๓  คณะ ตอ้งไปปฏิบติังานท่ีบางคลา้ 
 ๖. ภาระงานของผูท่ี้ปฏิบติังานบางคลา้ ถือเป็นภาระงานปกติเท่าเทียมกบั 
ท่ี อ.เมือง เพราะอยูใ่นระบบเดียวกนั การพิจารณาภาระงานใหใ้ชม้าตรฐานเดียวกนั แต่มหาวิทยาลยั
ตอ้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ฏิบติังานบางคลา้  ค่าพาหนะเดินทาง   ส าหรับค่าตอบแทน 
ท่ีเคยจ่ายใหง้ดจ่าย  หากไม่มีเหตุผล 

/๗. มอบอธิการบดีและ … 
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  ๗. มอบอธิการบดีและคณะผูบ้ริหาร จดัท า  moving plan  เพื่อให้ทนัเปิด
ภาคเรียน รวมทั้งจดัท าระเบียบรองรับการด าเนินงาน 
  ที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบในหลักการ  โดยมอบอธิการบดี  และ
คณะผูบ้ริหารจดัท า moving plan น าเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

 ๓.๒  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ ในการประชุมคร้ัง
ท่ี  ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบระบบการประสานงานสภามหาวิทยาลยัฯ 
และใหแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการงาน จ านวน ๔ ชุด ซ่ึงมีผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
มหาวทิยาลยัจึงจดัท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง โดยมอบเลขานุการสภาฯ 
ประสานประธานคณะอนุกรรมการเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติังานระหวา่งคณะอนุกรรมการ และ
เลขานุการสภาฯ 
 

 ๓.๓ ขอความเห็นชอบระบบการจดัการศึกษาหลกัสูตร รป.บ. (สาขาการปกครอง
ทอ้งถ่ิน) 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ สภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังก่อน มี
มติให้สภาวิชาการทบทวนระบบการจดัการศึกษาหลกัสูตร รป .บ. (สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน) ว่า
เป็นระบบไตรภาคหรือทวภิาค แลว้เสนอสภามหาวทิยาลยัฯ พร้อมเหตุผล เพื่อขอความเห็นชอบนั้น  
สภาวชิาการ ในการประชุม คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให้เป็นระบบ
การศึกษาของหลกัสูตรในโครงการความร่วมมือดงักล่าวเป็นระบบทวภิาคโดยมีเหตุผลดงัน้ี 
 ๑.  การจดัการศึกษาระบบทวิภาคเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นให้นักศึกษาเรียนทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบติั และศึกษาด้วยตนเอง โดยก าหนดให้เรียน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ  และ ๑ ภาคฤดูร้อน  และเน่ืองจากหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
การปกครองทอ้งถ่ิน  เป็นโครงการความร่วมมือกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  จึงจดัให้
นกัศึกษาเรียนได ้ ๙–๑๒  หน่วยกิต  ซ่ึงมหาวทิยาลยัทุกแห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการก็ไดจ้ดัในลกัษณะน้ี  
และได้ประสานเร่ืองน้ีกับฝ่ายมาตรฐานหลกัสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจ
เอกสารหลกัสูตรซ่ึงก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบ 

  ๒. การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาภาคพิเศษ ถ้าเทียบเคียงกับ           
นกัศึกษาภาคปกติไม่แตกต่างกนัมากนัก เพราะจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในโครงสร้างทั้งหมด  
๑๒๐  หน่วยกิต  ถา้นกัศึกษาภาคปกติเรียนอาจจะจบภายใน  ๓  ปีคร่ึง  ภาคการศึกษาละ  ๑๘–๒๐  
หน่วยกิต  (ไม่มีภาคฤดูร้อน)  แต่ถ้าภาคพิเศษมีภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ  ๑๒  หน่วยกิต  ก็
สามารถจบการศึกษาไดภ้ายใน  ๓  ปีคร่ึงเช่นกนั 

/มตทิีป่ระชุม … 
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   มติทีป่ระชุม เห็นชอบ โดยให้ขอ้สังเกตวา่ กรณีการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา 
มีลกัษณะการจดัเป็น ๓ ภาคการศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งมีการเทียบหน่วยกิตให้เป็นทวิภาค ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ พิจารณาอนุมติัปริญญา และอนุปริญญา 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า งานทะเบียนและวดัผล ได้ด าเนินการ         
วดัผลการศึกษานักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี     
๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบและเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ เพื่อ
พิจารณาปริญญา และอนุปริญญาแก่น ักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จ  านวน  
๑,๓๕๓  คน  โดยจ าแนกเป็น 
   ปริญญาโท   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๙  คน 
    สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา  ๓  คน 
    และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันา  
   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ๘๓  คน 
   ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ๑๓๔  คน 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ๒๖๑  คน 
    สาขาวิชาศิลปศาสตร์  ๒๖๘  คน 
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๔๔๒  คน 
   อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา     ๑๒  คน 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     ๓๘  คน 
    สาขาวิชาศิลปศาสตร์   ๑๐๓  คน 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ขอทราบเหตุผลของการท่ีมีผูส้ าเร็จการศึกษา บางคน       
มีคะแนนเฉล่ียมากกวา่ ๓.๖๐ แต่ไม่ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง กลบัไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
    รองอธิการบดีกิจการนกัศึกษา ช้ีแจงจากการตรวจสอบจากงานทะเบียน
และวดัผลว่านกัศึกษาดงักล่าวเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตร ๒ ปีต่อเน่ือง โดยผลการศึกษาใน
ระดบัอนุปริญญา มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ ๓.๕๐ จึงไม่เขา้เกณฑก์ารไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง แต่
สามารถรับเกียรตินิยมอนัดบัสองได ้ตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย 
การให้ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดับหน่ึง และปริญญาตรี        
เกียรตินิยมอนัดบัสอง พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ้ ๓ (๑) และ (๒) 

/มตทิีป่ระชุม 
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 มติทีป่ระชุม 
 ๑. อนุมติัปริญญา และอนุปริญญา ตามเสนอ 
 ๒.  ในการเสนอการพิจารณาอนุมติัปริญญาคร้ังต่อไป ตอ้งมีขอ้ค าตอบ
ประเด็นปัญหาในท่ีประชุมสภาวชิาการมาเพื่อเสนอท่ีประชุมทราบดว้ย 
 

 ๔.๒ การเบิกจ่ายเงินในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าประกาศมหาวิทยาลยั 
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ  รวม  ๓  ฉบบั  คือ 
  ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทน
การสอน  การนิเทศ  และการเป็นท่ีปรึกษานกัศึกษาภาคพิเศษ 
  ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง ค่าตอบแทน
กรรมการ  และเจา้หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ 
  ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การจ่าย         
ค่าประสานงานการสอน  และค่าพาหนะในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ 
   โดยมีสาระคงเดิมตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี              
๖/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๐  ไดใ้ห้ความเห็นชอบในการคงอตัราเบิกจ่ายต่าง ๆ ไวใ้น
อตัราเดิมและปรับค าวา่ การจดัการศึกษา กศ.พท. เป็นการจดัการศึกษาภาคพิเศษ 
 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศทั้ง  ๓  ฉบบั 
 

 ๔.๓ การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
(สายสนบัสนุน)  เขา้สู่หน่วยงาน 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังท่ี            
๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดขา้ราชการ
พลเรือนฯ (สายสนบัสนุน) เขา้สู่หน่วยงาน โดยมอบหมายให้ผูท้รงคุณวุฒิในสภาฯ ไดแ้ก่ นายปรีชา  
คชสิทธ์ิ  และประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  ร่วมเป็นกรรมการ 
   คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ และไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ์พิจารณาให้มีการพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่งท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้ง (เดิม) และจาก
ประสบการณ์ของขา้ราชการพลเรือนนั้น ๆ ซ่ึงงานบริหารงานบุคคลไดจ้ดัท า (ร่าง) บญัชีรายละเอียด
การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สายสนบัสนุน) น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณา 
   นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  ใหข้อ้สังเกตวา่ 
   - มหาวทิยาลยัยงัมีขา้ราชการพลเรือน (สายสนบัสนุน) นอ้ยกวา่ต าแหน่ง
ท่ีควรมีในสถาบนัอุดมศึกษา 

/- การพิจารณาแต่งตั้ง… 
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   - การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งท่ีมีเฉพาะบุคลากรระดบั ๕ จึง      
จ  าเป็นตอ้งตั้งบุคลากรท่ีมีระดบัอาวโุสกวา่ท าการรักษาการ 
  - (ร่าง) บญัชีรายละเอียดการแต่งตั้งน้ี จะแต่งตั้งถึงระดบัหัวหนา้กลุ่มงาน 
ยงัไม่ลงถึงระดบัผูอ้  านวยการ 
    -  การปฏิบติังานอาจเกิดปัญหาในกรณีผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งไม่อยู่ในสภาพ      
สมดุลท่ีจะท าการแกปั้ญหาในการท างานได ้
 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ และรับทราบขอ้สังเกต 
 

 ๔.๔ (ร่าง)  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ข้อบงัคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั วา่ดว้ย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ตามแนวทางการยกร่าง
กฎหมายล าดบัรองตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึง
ก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาออกขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวกบัวินยั และการรักษาวินยั  หมวด ๕ ซ่ึง
ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐  
เม่ือวนัท่ี  ๕  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐  แลว้ 
 ประธาน อธิบายถึงท่ีมาของ (ร่าง) ขอ้บงัคบัน้ีวา่   
  ๑. ก.พ.อ. ไดม้อบอ านาจในการบริหารงานบุคคลให้แก่สภามหาวิทยาลยัฯ
(ไม่ไดเ้ป็นอ านาจการบริหารงานของอธิการบดี ซ่ึงต่างจาก อ.ก.ม. เดิม) 
 ๒. สภามหาวิทยาลยัฯ จะพิจารณาให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อช่วยงานดา้นการบริหารงานบุคคลของสภาหรือไม่ก็ได ้
 ๓. หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะมีใน ๒ ลกัษณะ คือ มี
หนา้ท่ีกลัน่กรองเร่ืองบริหารงานบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ และมีหนา้ท่ีแทนสภามหาวิทยาลยัฯ 
ในการพิจารณาใหเ้ป็นท่ียติุในคณะกรรมการฯ โดยไม่ตอ้งเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ เพื่อพิจารณา 
  ดงันั้น  ตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาในเร่ืองใด และ
จะกลัน่กรองในเร่ืองใด   
 ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดหนา้ท่ีในการบริหารงานบุคคล 
ตอ้งมีความชดัเจนวา่เร่ืองใดควรยติุท่ีคณะกรรมการ และเร่ืองใดคณะกรรมการตอ้งกลัน่กรองเสนอ
สภามหาวิทยาลยัฯ เพื่อหาขอ้ยุติ และตอ้งพิจารณาไปพร้อม ๆ กนัใน ๓ ชุด ท่ีมีหนา้ท่ีคาบเก่ียวกนั 
คือ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาด้านระเบียบวินัย และ
คณะกรรมการพิจารณาด้านอุทธรณ์ร้องทุกข์ เพื่อจะได้พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการ                    
ตวับุคคล และหนา้ท่ีไม่ใหซ้ ้ าซอ้น เช่น  ตาม (ร่าง) ก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ขอ้ ๑ ระบุให้มี

/หนา้ท่ีในการบรรจุ… 
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หน้าท่ีในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ตั้ งแต่ระดบั ๙ ลงมา ระดบั รศ. ลงมา ซ่ึงจะเห็นว่ามีความ          
คาบเก่ียวกบัหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ เป็นตน้  
  ๕. เน่ืองจากเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลยัฯ จึงควรมีผูท้รงคุณวุฒิจาก
สภามหาวทิยาลยัฯ เป็นกรรมการดว้ยจ านวนหน่ึง และไม่ควรให้อธิการบดีเป็นประธาน เพื่อป้องกนั
ปัญหาทบัซอ้นของผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการ โดยยกตวัอยา่ง มหาวิทยาลยัในก ากบัจะตั้งผูท้รงคุณวุฒิ
เป็นประธาน และมีอธิการบดีเป็นรองประธาน 
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวทิยาลยัเป็นองคก์รเพื่อช่วยงานสภาฯ 
  ๒. มอบอุปนายกสภามหาวิทยาลยัฯ ประสานขอ้มูลการตั้งคณะกรรมการ
จาก ก.พ.อ. 
 ๓. ตอ้งระบุหนา้ท่ีท่ีชดัเจนของคณะกรรมการวา่เร่ืองใดยุติท่ีคณะกรรมการ 
และเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการตอ้งพิจารณากลัน่กรองเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ เพื่อหาขอ้ยติุ 
 ๔. มอบมหาวิทยาลยั เสนอ (ร่าง) องค์ประกอบคณะกรรมการ หน้าท่ี
ของคณะกรรมการพิจารณาทั้งดา้นระเบียบวินยั ดา้นอุทธรณ์ร้องทุกข ์พร้อมกบัเสนอองคป์ระกอบ 
และหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาพร้อมกันในท่ีประชุม เพื่อ
ป้องกนัการทบัซอ้น 
 

  ๔.๕ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การจดัการศึกษา
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏั และขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัจึงจดัท า (ร่าง) ขอ้บงัคบั วา่ดว้ย การจดัการศึกษาหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐  
เห็นชอบในร่างโดยใหแ้กไ้ขค าผดิ  แกเ้ง่ือนไขการเรียนซ ้ าในรายวิชาบงัคบัจาก (ร่าง) เดิมตอ้งลงซ ้ า  
หากคะแนนประเมินต ่ากวา่  C+ แกไ้ขใหม่เป็น B และเพิ่มบทเฉพาะกาล ขอ้ ๓๖ เน่ืองจากมีการ          
ยกเลิกขอ้บงัคบัฉบบัเดิม แต่ยงัมีนกัศึกษาปัจจุบนัท่ีเขา้ศึกษามาก่อนปี ๒๕๕๐ ซ่ึงคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ และสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือ
วนัท่ี  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๐  ใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
   จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีสาระ
ท่ีต่างจากขอ้บงัคบัเดิม คือ  
   ๑. ปรับขอ้ก าหนดต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งเกณฑ์มาตรฐานการจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 

/๒. เง่ือนไขการเรียนซ ้ า… 
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   ๒. เง่ือนไขการเรียนซ ้ าในรายวชิาบงัคบัท่ีสอบไดต้ ่ากวา่  B  (ร่างเดิม  C+) 
   ๓. ปรับระยะเวลาการส่งผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจากเดิมภายใน ๔ สัปดาห์  เป็น ๑๕ วนั เพื่อควบคุมระยะเวลาการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสอบ 
 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบั 
 

 ๔.๖ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
   เลขานุการสภาฯ เสนอว่า สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐  
เม่ือวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบในหลกัสูตร 
ปรับปรุง รวม ๑๗ หลักสูตร ต่อไปน้ี เพื่อจะได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
  ๑. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 
  ๒. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 ๓. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
 ๔. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 
 ๕. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
 ๖. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 
 ๗. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
 ๘. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
 ๙. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
 ๑๐. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเคมี 
 ๑๑. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาชีววทิยาประยกุต์ 
 ๑๒.หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาฟิสิกส์ 
 ๑๓. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๑๔. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๑๕. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั 
 ๑๖. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติประยกุต์ 
 ๑๗. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑.  เห็นชอบในสาระส าคญัส่วนใหญ่ของหลกัสูตรปรับปรุง ซ่ึงหมายความ
ถึง หลกัสูตรในการจดัการศึกษาส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ โดยแต่ละหลกัสูตรตอ้งตรวจสอบ แกไ้ข
ตามแนวปฏิบติัในการเสนอหลกัสูตรของ สกอ. และมติสภา เร่ืองการน าประเด็นศึกษาความตอ้งการ
ของตลาดมาเป็นประเด็นแรกของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขรายละเอียด            
ขอ้ผดิพลาดปลีกยอ่ยท่ีพบ 

/๒. การอา้งอิงในการ… 



- ๑๐ -  

  ๒. การอา้งอิงในการเรียกช่ือปริญญาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์สกอ. 
  ๓. การระบุว่ามี/ไม่มีภาคฤดูร้อน รวมทั้งจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา/      
บางเวลา ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของแต่ละหลกัสูตร  เน่ืองจากขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั เปิดโอกาส
ใหม้หาวทิยาลยัมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน และภาคพิเศษได ้
 กรณีหลกัสูตรท่ีเสนอ สกอ. วา่ ไม่มีภาคฤดูร้อน หากจะจดัให้มีการศึกษา
ภาคฤดูร้อนตอ้งเสนอขอความเห็นชอบอีกคร้ัง 
 กรณีหลกัสูตรท่ีเสนอ สกอ. วา่มีภาคฤดูร้อน ตอ้งจดัแผนการเรียนท่ีมีภาค
ฤดูร้อนดว้ย 
 

 ๔.๗ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
   เลขานุการสภาฯ เสนอว่า สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐  
เม่ือวนัท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบในหลกัสูตร 
ใหม่ท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม ๔ หลักสูตร ดังต่อไปน้ี เพื่อจะได้เสนอส านักงาน              
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุมติัต่อไป 
   ๑. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ 
   ๒. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
  ๓. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
  ๔. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต  สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
   ท่ีประชุมมีการอภิปราย สรุปไดด้งัน้ี 
   ๑. ควรระบุความตอ้งการผูส้ าเร็จการศึกษา วท.บ. (วศิวกรรม) ของตลาด
ใหช้ดัเจน 
   ๒. ใหข้อ้สังเกตเก่ียวกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในประเด็นต่อไปน้ี 
    - อาจารยท่ี์ก าลงัจะเกษียณ 
    - อาจารยท่ี์มิใช่เป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั 
   ๓. การน าอาจารยจ์ากหน่วยงานอ่ืนมาเป็นศกัยภาพจะกระท าไดต้อ้งเป็น
หลกัสูตรความร่วมมือท่ีเปิดร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มิใช่หลกัสูตรปกติของมหาวทิยาลยั 
   ๔. ควรมีหนงัสือ  ต าราอา้งอิงภาษาต่างประเทศดว้ย 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑.  เห็นชอบในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต ์
วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยขอให้มีการตรวจสอบแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล
รายละเอียดให้ครบถ้วน เร่ือง รูปแบบเอกสาร ขอ้มูลอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ขอ้มูลหนงัสือส านัก        
วิทยบริการฯ แจกแจงงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ขอ้มูลความตอ้งการของตลาดจากผลงานวิจยั 
และจากการวิพากษ์ รหัสรายวิชา การน าประเด็นความตอ้งการของตลาดเป็นประเด็นแรกในการ
ประกนัคุณภาพ รวมทั้งน าขอ้อภิปรายประกอบการพิจารณาปรับแกด้ว้ย 

/ทั้งน้ี ใหน้ าเสนอ… 
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  ทั้งน้ี ให้น าเสนอประเด็นการบริหารหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรต่อท่ีประชุมอีกคร้ังหน่ึง 
  ๒.  ยงัไม่เห็นชอบในหลักสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต (สถาปัตยกรรม) 
เน่ืองจากศกัยภาพอาจารย์ประจ าหลกัสูตรยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ให้คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอศกัยภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 ๓. มอบมหาวทิยาลยั ศึกษาคุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให้ถูกตอ้ง 
ชดัเจน   
  ๔. มอบมหาวทิยาลยั พิจารณาแผนการจดัอตัราก าลงัอาจารยท่ี์เหมาะสม
สอดคลอ้งความตอ้งการในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด 
  ข้อเสนอแนะ 
  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร ทั้งหลกัสูตรปรับปรุง และหลกัสูตรใหม่  
แมจ้ะมีการประเมินทุก  ๕  ปี  แต่มหาวทิยาลยัอาจโดยสถาบนัวจิยัฯ ควรศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีถึง
ขอ้มูลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ี์มีต่อการจดัการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของ
ตลาดโดยมีรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  ทั้งน้ีเพื่อน าสู่การปรับปรุงหลกัสูตร  และเป็นขอ้มูล
เสนอ สกอ.ในอนาคต 
 
 ๔.๘ หลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิรูปการศึกษา 
  นายวิวฒัน์ ศัลยก าธร เสนอว่า การปฏิรูปการศึกษาโดยน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควรจัดประชุมสัมมนา และดูงานกลุ่มโรงเรียนซ่ึงถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาร่วม
สัมมนา 
   ประธานใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ขณะน้ี สภาการศึกษามีงบประมาณเพื่อใชใ้น
กิจกรรมดา้นหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นวิชาประชาธิปไตย และการสมานฉนัท ์จึงเห็น
ควรให้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการจดักิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะน า
ผลจากการสัมมนาและศึกษาดูงานไปใชใ้นการจดัการศึกษาเพื่อใหล้งสู่นกัเรียน นกัศึกษาจริงทุกกลุ่ม 
ไดแ้ก่ ส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลยั วิทยาลยัอาชีวศึกษา สถาบนัการศึกษาเอกชน 
เขา้ร่วมประชุมสัมมนา 
  มติทีป่ระชุม มอบนายวิวฒัน์ ศลัยก าธร เสนอโครงการสัมมนาการปฏิรูป
การศึกษาบนหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อของบประมาณจากสภาการศึกษา โดยเป้าหมาย          
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ๑,๐๐๐ คน งบประมาณ ๑ ลา้นเศษ กิจกรรมมีทั้งการสัมมนาและการศึกษาดูงาน 
ทั้งน้ีใหใ้ชส้ถานท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ในการจดัสัมมนา  

/ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ือง… 
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ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑  กรอบวงเงินค าของบประมาณแผน่ดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ตามท่ีส านกังบประมาณมีหนงัสือแจง้มาเม่ือวนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้
มหาวทิยาลยัเสนอกรอบวงเงินค าของบประมาณแผน่ดินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลยั
จึงจ าเป็นตอ้งเร่งท ากรอบวงเงินค าของบประมาณรวม  ๓๐๗  ลา้นเศษ  เพื่อเสนอส านกังบประมาณ
ตามก าหนด 
   มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
 ๖.๑ โครงการประชุมปฏิบติัการเพื่อประเมินและปรับแผนมหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยจะจดัประชุมปฏิบติัการเพื่อ
ประเมินและปรับแผนมหาวทิยาลยั จึงขอผูแ้ทนจากสภาฯ เพิ่มจากเดิมท่ีมอบนายแพทยชู์ชยั  ศรช านิ  
ใหร่้วมใหค้  าปรึกษาแนะน า อีก ๒ คน เพื่อร่วมในการพิจารณาประเมิน และปรับแผนดงักล่าว 
  มติทีป่ระชุม มอบ นายโชคชยั  ช่วยณรงค ์และอาจารยว์ิรัช จาบถนอม เขา้
ร่วมประชุมปฏิบติัการเพื่อประเมินและปรับแผนมหาวิทยาลยั เพิ่มเติมจากท่ีไดม้อบให้นายแพทยชู์
ชยั   ศรช านิ ร่วมเป็นท่ีปรึกษาไวแ้ลว้ในการประชุมคร้ังก่อน 
  ๖.๒ ผลการวิจยัการพฒันาการจดัการศึกษา 
  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี   เจริญรัชต์  เสนอวา่ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั
ไดอ้นุมติังบประมาณเพื่อท าโครงการวิจยัการพฒันาการจดัการศึกษา : สอดคลอ้งความตอ้งการของ
สังคม นั้น บดัน้ี งานวิจยัไดด้ าเนินการเฉพาะกรณีคณะครุศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงเห็นควรให้
น าเสนอสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังต่อไป 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแลว้ปิด
ประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๗.๓๐   น. 
                     

   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร                    
   นางสาวลกัษณาพร           โรจน์พิทกัษก์ุล                       นางพรพรรณ   นินนาท  
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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