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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๔/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่  ๑  มนีาคม  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 
 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. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๙. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๑๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๒.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๗.  อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
  ๑๘. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๒.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ     
 ๔. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี      

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต    ศุภอกัษร      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั     ท าหนา้ท่ีเลขานุการสภาฯ 
  ๒. นางนฤชล เรือนงาม    ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๔๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  เร่ือง  ผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จากคณาจารยป์ระจ า 
  ตามท่ี  นายมณเฑียร มุ สิกทอง ลาออกจากการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั จากคณาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า เม่ือวนัท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ ผลการเลือกตั้งได้ ดร.อุทยั                    
ศิริภกัด์ิ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
คณาจารยป์ระจ า ทั้งน้ีประกาศผล ตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑ 
  ทีป่ระชุม รับทราบ และแสดงความยนิดีกบั  ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ 

 

 ๑.๒ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุขอลาออกจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 ดว้ย นายจ านงค์  สวมประค า กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ               
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ กรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยั  และประธานอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ดา้นกฎหมาย ตั้งแต่
วนัท่ี ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑  เน่ืองจากไดรั้บการเสนอช่ือเป็นสมาชิกวฒิุสภา   
  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๑.๓ เชิญร่วมถวายปริญญากิตติมศกัด์ิ 
 ตามท่ี พิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้เสร็จส้ินลงเม่ือวนัท่ี ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ ด้วยความ
เรียบร้อย โดยมีบณัฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรทั้งส้ิน ๓,๘๖๐ คน จากผูส้ าเร็จการศึกษา 
๔,๕๓๓ คน มหาบณัฑิต ๓๑ คน จากผูส้ าเร็จการศึกษา ๖๕ คน  และบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ๓ ราย จาก
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ๔ ราย โดยมหาวิทยาลยัจะน าปริญญาบตัรไปถวายบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ รายท่ี ๔ 
ไดแ้ก่ พระอธิการเยน็จุง  เจา้อาวาสวดัจีนประชาสโมสร ในวนัศุกร์ท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๑ เวลา  
๑๓.๐๐  น.  ณ วดัจีนประชาสโมสร 
 ทีป่ระชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระที ่๒ รับรอง... 
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ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี   ๙  กุมภาพนัธ์   ๒๕๕๑  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 ๑. หนา้  ๔  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  มติท่ีประชุม ขอ้ ๒ 
   จาก  “๒. มอบงานบริหารงานบุคคล พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ …” 
  เป็น  “๒. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
พิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ …” 
 

 ๒. แกไ้ขหนา้  ๗  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  มติท่ีประชุม  บรรทดัท่ี  ๘ 
   จาก   “ มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันา เสนอ โดยให้แกไ้ขเกณฑ์ท่ีเสนอขอ้ ๓ จากค าว่า 
“คะแนนต ่ากว่า ๔๕๐” เป็น “คะแนน ๔๐๐ - ๔๕๐” และเพิ่มเกณฑ์อีกข้อหน่ึง คือ หรือ ๔. ให้
นกัศึกษาเสนอผลการวจิยั (วทิยานิพนธ์) ปากเปล่าและตอบขอ้ซกัถามเป็นภาษาองักฤษ ” 
   เป็น   “ มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เพิม่เติมคุณสมบัติของผู้สมัครในเกณฑ์
ข้อ ๖.๒ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันา 
เสนอ โดยใหแ้กไ้ขเกณฑท่ี์เสนอขอ้ ๓ จากค าวา่ “คะแนนต ่ากวา่ ๔๕๐” เป็น “คะแนน ๔๐๐ - ๔๕๐” 
และเพิ่มเกณฑอี์กขอ้หน่ึง คือ หรือ ๔. กรณสีอบ CU-TEP เทยีบเท่า TOEFL ได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 
๔๐๐  คะแนน ให้นักศึกษาเสนอผลการวิจัย (วิทยานิพนธ์) ปากเปล่าและตอบข้อซักถามเป็น
ภาษาองักฤษ 
   ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอว่า อาจเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการ
น าเสนอผลงานดงักล่าวด้วย” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ (ร่าง) แผนพฒันาบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 
   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ใน
การประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีมติให้เสนอข้อมูลภาระงานของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร จุดแข็ง-จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการบุคลากร วิธีการพฒันา
เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพ คุณลกัษณะ และจ านวนตามตอ้งการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
  รองอธิการบดีวางแผนและพฒันา ได้น าเสนอว่า จากการท่ีไดศึ้กษาตามท่ี
สภามหาวิทยาลยัมอบหมายแลว้พบวา่ อาจารยมี์ภาระงานสอนเฉล่ีย ๒๐-๒๒ ชัว่โมง/สัปดาห์ มีการ

/วจิยันอ้ย แต่ในขณะน้ี... 
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วิจยัน้อย  แต่ในขณะน้ีอาจารย์มีการท าวิจยักันมากข้ึน ทั้งน้ีอาจารย์ยงัไม่ให้ความส าคญักับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา หน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมสูงคือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และจากการท่ีไดจ้ดัท าแบบสอบถามถึงพฤติกรรมการสอนจาก
นกัศึกษาแลว้พบวา่ ยงัมีอาจารยบ์างส่วนท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันา ทั้งน้ีรวมถึงอาจารยย์งัขาดการให้
ค  าแนะน าในการปฏิบติังาน ขาดขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังาน  อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภฏั            
ราชนครินทร์ยงัไม่ได้จดับุคลากรเขา้ระบบพนักงานมหาวิทยาลยัด้วย  และยงัขาดอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรตามเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ทีป่ระชุมให้ข้อเสนอแนะ 

 ๑. การพฒันาบุคลากรตอ้งมีแผนแม่บท  แผนยทุธศาสตร์ 
  ๒. ให้ปรับเปล่ียนภาระงานสอน โดยปรับภาระงานสอนภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ เป็นระบบเดียวกนั 
 ๓. การพฒันาตอ้งครอบคลุมตามตวัช้ีวดั 
 ๔. นอกจากการพฒันาบุคลากรแลว้ตอ้งพฒันาองคก์รดว้ย 
 ๕. ใหพ้ฒันาบุคลากรใหเ้ติบโตในสายงานของตน 
 ๖. ใหจ้ดัระบบบริหารงานบุคคลรองรับ 
 ๗. กระบวนการการคดัสรร ตอ้งค านึงวา่เม่ือเขา้มาแลว้สามารถท างานได้
เลย หรือสามารถพฒันาได ้
 มติทีป่ระชุม 
 ๑. เห็นชอบแผนพฒันาบุคลากร และให้มีการจดัระบบพฒันาบุคลากร 
และพฒันาองคก์รดว้ย โดยใชก้ฎหมายรองรับ ๒ ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัขา้ราชาการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๖๕/๑ และ มาตรา ๖๕/๒ และกฎหมายท่ี
มอบอ านาจให้สภามหาวิทยาลยั มีอ านาจบริหารส่วนงานภายใน ตามพระราชบญัญติัการบริหาร        
ส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๒. ใหพ้ฒันาเป็น ๒ ระบบ ไดแ้ก่ ระบบขา้ราชการ  และระบบพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
 ๓. ใหน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยั พิจารณาทั้งระบบ 
  

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

/มตทิีป่ระชุม 
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 มติทีป่ระชุม 
 ๑. ใหช้ะลอเสนอพร้อมกนัทั้งระบบ 
 ๒. มอบอธิการบดี ตั้ งคณะกรรมการพิจารณาจัดระบบพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา โดยใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยั พิจารณาร่างแรก ภายใน ๑ เดือน 
 

 ๔.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการจดัการศึกษา
ระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบบัท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่เพื่อขยายโอกาสแก่นกัศึกษา 
ในการเทียบโอนประสบการณ์  และยกเวน้รายวิชา และขยายโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเขา้
ศึกษา/อบรมในรายวิชาท่ีสนใจได ้ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเห็นสมควรให้ปรับแก ้
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในส่วนของการเทียบโอนประสบการณ์  การยกเวน้รายวิชา และเพิ่มเติมการอนุมติัให้
บุคคลภายนอกเขา้เรียนบางรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั เน่ืองจากขอ้บงัคบัเดิมจ ากดัว่า ผูท่ี้จะเทียบโอนประสบการณ์ได้ตอ้งเป็นขา้ราชการ
ระดบั ๕ ข้ึนไปหรือเทียบเท่า ทหาร/ต ารวจ ยศระดบัร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือร้อยต ารวจเอก
ข้ึนไป และไม่ไดก้  าหนดคุณสมบติัท่ีชดัเจนของผูเ้ทียบโอนในสายอาชีพอ่ืน รวมทั้งไม่ไดร้ะบุถึงการ
ใหโ้อกาสบุคคลภายนอกเขา้มาเรียนบางรายวชิาได ้ จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา 
 - (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัการศึกษา
ระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบบัท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 - (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขในการโอนผลการเรียน ยกเวน้รายวชิา และเทียบโอนประสบการณ์ 
 - (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขในการรับบุคคลภายนอกเขา้เรียนบางรายวชิา 
   มติทีป่ระชุม  ใหค้วามเห็นชอบตามเสนอ 
 

 ๔.๔ พิจารณาการขยายเวลารักษาการผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่าในปัจจุบนัมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สายผูส้อน) รักษาการผูอ้  านวยการส านักงาน
อธิการบดี เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ก าลงัวิเคราะห์ภาระงานเพื่อการก าหนดระดบั
ต าแหน่งระดับกอง ภายในส านักงานอธิการบดี ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์          
วา่ดว้ยการก าหนดระดบัต าแหน่ง และการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ขยายเวลารักษาการผู ้อ  านวยการส านักงาน
อธิการบดี ต่อไปอีก ๖ เดือน  ส าหรับเงินประจ าต าแหน่งใหค้งรับในอตัราเดิมท่ีไดรั้บ 

/๔.๕ การสรรหากรรมการ... 
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  เ น่ืองจากเป็นการพิจารณาการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ราชนครินทร์ ผูท้รงคุณวุฒิ ประธานจึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ ในท่ีประชุม
ออกจากท่ีประชุมระหวา่งการพิจารณาระเบียบวาระดงักล่าว และขอเชิญกลบัเขา้มาในท่ีประชุมเพื่อ
ในวาระท่ี ๕ ต่อไป 
 

 ๔.๕ การสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่าคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ผูท้รงคุณวุฒิ ได้ด าเนินการสรรหาผูส้มควรได้รับการเสนอเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูท้รงคุณวฒิุ เรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุม เห็นชอบให้ผูไ้ด้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูท้รงคุณวุฒิ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนผูอ้อกเสียงในดา้นนั้น ๆ จากการลงคะแนนลบั 
ปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก และไดรั้บการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ 
ในแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
 ๑. ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ 
 ๒. ดา้นมนุษยศาสตร์  ไดแ้ก่  ศาสตราจารย ์ดร.เดือน  ค าดี 
 ๓. ดา้นสังคมศาสตร์  ไดแ้ก่  นายววิฒัน์  ศลัยก าธร 
 ๔. ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร  บุญญาธิการ 
 ๕. ดา้นการงบประมาณและการเงิน  ไดแ้ก่  ดร.สุชาติ  เมืองแกว้ 
 ๖. ดา้นการบริหารงานบุคคล  ไดแ้ก่  นายปรีชา  คชสิทธ์ิ 
 ๗. ดา้นกฎหมาย  ไดแ้ก่  นายวจิิต  แกว้เกิดเคน 
 ๘. ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  นายโชคชยั  ช่วยณรงค ์
 ๙. ดา้นการศาสนา  ไดแ้ก่  พระปริยติักิจวธิาน 
 ๑๐. ดา้นศิลปะและวฒันธรรม  ไดแ้ก่  ศาสตราจารยสุ์ชาติ  เถาทอง 
 ๑๑. ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  นายชยัวฒัน์  ศิริอ าพนัธ์กุล 
 

ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ รายงานการเงินไตรมาส  ๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ รับทราบรายงานการเงินของ
มหาวทิยาลยั ไตรมาสท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีขอ้สังเกตใหช้ี้แจงในการประชุมคร้ังต่อไป  คือ 
  ๑. ยอดเงินรวม ๓ เดือนแต่ละรายการไม่ตรงกบัยอดเงินรวมท่ีปรากฏใน
ช่องรวมแต่ตน้ปี 
  ๒. มีค่าติดลบท่ีตวัเลขรายรับ 

/งานการเงินจึง... 
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  งานการเงินจึงขอช้ีแจง ดงัน้ี 
  ๑. เกิดความผิดพลาดในการรวมเงินจากขอ้มูลรายเดือนท่ีส่งคลงัจงัหวดั  
เป็นยอดเงินรวมรายไตรมาสเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยั  ซ่ึงท่ีถูกตอ้งแลว้ ยอดเงินรวม ๓ เดือนแต่ละ
รายการ ตอ้งตรงกบัยอดเงินรวมท่ีปรากฏในช่องรวมแต่ตน้ปี  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัใหข้อ้สังเกต   
  ๒.  ตวัเลขรายรับปรากฏเป็นเลขติดลบ เน่ืองจากมีการประมาณการรายรับ
ล่วงหนา้ไว ้มากกวา่รายรับจริง  ซ่ึงสามรถแสดงรายงานเป็นตวัเลขติดลบ หรือตวัเลขอยูภ่ายในวงเล็บ 
 ที่ประชุม รับทราบ  โดยขอความอนุเคราะห์ นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ 
แนะน ารูปแบบการรายงานท่ีถูกตอ้ง 
 

 ๕.๒ บนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งกระทรวงกลาโหม 
และมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 ทีป่ระชุม รับทราบ  โดยมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
  ๑. กระทรวงกลาโหม จะมีบทบาทในการก าหนดคุณภาพการศึกษาหรือไม่ 
 ๒. ค่าลงทะเบียนระดบัปริญญาตรี จะคุม้ทุนหรือไม่ 
 ๓. ใหมี้การท าวจิยัโครงการความร่วมมือ 
 ๔. โครงการความร่วมมือขอให้น าเสนอสภามหาวทิยาลยัก่อนด าเนินการ 
 ใหน้ าขอ้สังเกตไปสู่การปฏิบติั 
 

 ๕.๓ พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  อธิการบดี แจง้ว่า วนัท่ี ๒๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ เวลาประมาณ  ๒๐.๐๐ น. 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประทานพระราชวโรกาสใหอ้ธิการบดีมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเขตภาคกลาง เขา้เฝ้า และร่วมฉายพระรูป ทรงพอพระราชหฤทยัในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
 

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๖.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวทิยาลยั 
  มตทิีป่ระชุม ใหน้ าไปทบทวนในสภามหาวทิยาลยั ชุดใหม่ 
 

 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
นดัประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
บางคลา้  แลว้ปิดประชุม    
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๕  น. 
                     

       นางนฤชล  เรือนงาม      ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร          
            ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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