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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๕/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่  ๒๙  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.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๓.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๔.  อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
  ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๖. อาจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๓. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๔. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  
 ๕. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์  
 ๖. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๔๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ การหา้มนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสภามหาวทิยาลยั 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีบันทึกแจ้งบทวิ เครำะห์
สำระส ำคญัของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ห้ำมนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกวุฒิสภำ 
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุในสถำบนักำรศึกษำ ซ่ึงงำนเลขำนุกำร
สภำฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ำไม่มีผูท่ี้ได้รับกำรเสนอเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ งเป็น
กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว 
 

 ๑.๒ การถวายปริญญากิตติมศกัด์ิ แด่รักษาการเจา้อาวาสวดัจีนประชาสโมสร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
กิตติมศกัด์ิ แด่รักษาการเจา้อาวาสวดัจีนประชาสโมสร เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๑   
  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี   ๑  มีนาคม   ๒๕๕๑  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 ๑. หนา้  ๔  ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  บรรทดัท่ี  ๒ 
  จาก  “...หน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมสูง
คือคณะครุศาสตร์ ...” 
  เป็น  “...หน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมสูง
คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...” 
 

 ๒. เพิ่มขอ้ความก่อนพิจารณาระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ 
  “เน่ืองจากเป็นการพิจารณาการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏั         
ราชนครินทร์ ผูท้รงคุณวุฒิ ประธานจึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ  ในท่ีประชุม
ออกจากท่ีประชุมระหวา่งการพิจารณาระเบียบวาระดงักล่าว และขอเชิญกลบัเขา้มาในท่ีประชุมเพื่อ
ในวาระท่ี ๕ ต่อไป” 

/ระเบียบวาระที ่๓ เร่ือง... 
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง : หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ตามท่ีคณะกรรมการสภำวิชำกำร 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐ วนัท่ี ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และเห็นควรเสนอสภำมหำวิทยำลยัให้ควำมเห็นชอบ ซ่ึงคณะ 
อนุกรรมกำรกลัน่กรองฯ ดำ้นมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ไดป้ระชุมเพื่อพิจำรณำกลัน่กรองเอกสำรตำม
ประเด็นมำตรฐำนหลกัสูตร ก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยั พบวำ่ มีบำงประเด็นท่ีตอ้งมีกำรปรับแก ้
ซ่ึงได้แจ้งให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรให้ถูกต้องสมบูรณ์ รวม ๓ คร้ัง บัดน้ี สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงน ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อจะไดเ้สนอคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อรับทรำบ/รับรอง
ต่อไป 
   มติทีป่ระชุม  เห็นชอบในเอกสำรหลกัสูตรตำมเสนอ 
 

 ๔.๒ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์
  ๔.๒.๑ พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดบัผูช่้วยศำสตรำจำรย ์
สำขำคณิตศำสตร์ ของอำจำรยสุ์วมิล  มัน่มงคล 
   เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยัฯ น ำเสนอวำ่อำจำรยสุ์วิมล มัน่มงคล 
ขอก ำหนดแต่งตั้ งต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำสถิติประยุกต์ ตั้ งแต่วนัท่ี ๒๗ กันยำยน 
๒๕๔๙ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิพิจำรณำผลงำนวิชำกำรแลว้ เห็นสมควรผำ่นอยำ่งเป็นเอกฉนัท ์โดยมี
ขอ้สังเกตให้แกไ้ขค ำว่ำ “degrees of freedom” และให้ระบุแหล่งท่ีมำของตำรำงสถิติ ระบุดรรชนี        
ค  ำส ำคญั ในภำคผนวก เสนอใหเ้ขำ้โรงพิมพ ์และขอ ISBN ซ่ึง อำจำรยสุ์วิมล มัน่มงคล ไดด้ ำเนินกำร
แกไ้ขเอกสำรเรียบร้อยแลว้ และช้ีแจงวำ่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตีพิมพแ์ละขอเลข ISBN ยอ้นหลงัได ้
   คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 
๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๑ พิจำรณำเห็นวำ่ อำจำรยสุ์วิมล  มัน่มงคล เป็นผูท่ี้มีผลงำน
วิชำกำร และจริยธรรม จรรยำบรรณทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพอยู่ในเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก ำหนด 
สมควรไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์สำขำคณิตศำสตร์ ซ่ึงในท่ีน้ีจะ

/หมายรวมสาขา... 
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หมำยรวมสำขำสถิติประยกุตไ์วด้ว้ย โดยเห็นสมควรใหแ้ต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ีลงทะเบียนรับเร่ือง คือ
วนัท่ี ๒๗ กนัยำยน ๒๕๔๙  
  สภำวชิำกำรในกำรประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี ๒๔ มีนำคม 
๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเสนอและเห็นควรเสนอสภำ
มหำวทิยำลยัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
   มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้ ง อำจำรย์สุวิมล มั่นมงคล ด ำรง
ต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ สำขำคณิตศำสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๗  กนัยำยน  ๒๕๔๙ 
 

 ๔.๒.๒ พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดบัผูช่้วยศำสตรำจำรย ์
สำขำกำรศึกษำและกำรพฒันำ ของอำจำรย ์ดร.ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ 
   เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ น ำเสนอว่ำอำจำรย์ ดร.ศิริวฒัน์          
จิระเดชประไพ ไดเ้สนอผลงำนวิชำกำรเพื่อขอก ำหนดแต่งตั้งต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำ
กำรศึกษำ ตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กนัยำยน ๒๕๔๙ แต่เน่ืองจำกกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิบำงท่ำนมีขอ้สังเกต
ให้แกไ้ขเอกสำรงำนวิจยัทั้งท่ีประเมินผลงำนเห็นสมควรผ่ำนเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  จึงมีมติ ให้มีกำรประชุมกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อหำขอ้สรุปเก่ียวกบักำร
พิจำรณำเอกสำรงำนวจิยั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ เม่ือวนัท่ี ๓๐ มกรำคม  ๒๕๕๐ ซ่ึง
พิจำรณำแล้วเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์ ให้มีกำรแก้ไขเอกสำรงำนวิจยัได้ เน่ืองจำกประเด็นกำร
แกไ้ขท่ีไม่ใช่ประเด็นส ำคญัท่ีเก่ียวกบักำรออกแบบวิจยั กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล กำรวิเครำะห์ และ
ผลกำรวิจยั และเม่ือพิจำรณำเอกสำรท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้   มีมติเห็นสมควรผ่ำนและสมควรไดรั้บ
แต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ สำขำกำรศึกษำและกำรพฒันำได ้ 
  คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ เม่ือ
วนัท่ี ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๑ พิจำรณำเห็นว่ำ อำจำรย ์ดร.ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ  เป็นผูท่ี้มีผลงำน
วิชำกำร และจริยธรรม จรรยำบรรณทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด และท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิไดพ้ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแลว้ จึงเห็นสมควรให้พิจำรณำให้
ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ สำขำกำรศึกษำและกำรพฒันำ  ตั้งแต่วนัท่ีลงทะเบียนรับ
เอกสำรท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้คร้ังสุดทำ้ย คือ วนัท่ี  ๑๖ สิงหำคม  ๒๕๕๐  
  สภำวิชำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี  ๒๔ 
มีนำคม ๒๕๕๑ พิจำรณำเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร และเห็นควร
เสนอสภำมหำวทิยำลยัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
 

/มตทิีป่ระชุม ... 



- ๕ -  

   มติทีป่ระชุม อนุมติัใหแ้ต่งตั้ง อำจำรย ์ดร.ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ 
เป็นผูช่้วยศำสตรำจำรย์ สำขำกำรศึกษำและกำรพฒันำ ตั้งแต่วนัท่ีลงทะเบียนรับเอกสำรท่ีแก้ไข
เอกสำรเรียบร้อยคร้ังสุดทำ้ย คือ วนัท่ี ๑๖ สิงหำคม  ๒๕๕๐ 
 

 ๔.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยัฯ น ำเสนอว่ำตำมท่ี ก.พ.อ. มีประกำศ เร่ือง
หลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเง่ือนไขกำรต่อเวลำของขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มหำวิทยำลัยจึงจัดท ำ (ร่ำง) ข้อบังคับ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรต่อเวลำของ
ขำ้รำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสำระบญัญติัสอดคลอ้ง
ตำมประกำศ ก.พ.อ. ซ่ึงคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๒๑ มีนำคม  ๒๕๕๑  และสภำวิชำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี  ๒๔ 
มีนำคม  ๒๕๕๑ เห็นชอบในสำระบญัญติั และ (ร่ำง) ขอ้บงัคบัดงักล่ำว โดยสภำวิชำกำรเสนอให้ มี
กำรก ำหนดรำยละเอียดวธีิกำรประเมินผลรำยปี และเชิญผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ประเมิน 

  จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ 
   มติทีป่ระชุม  เห็นชอบสาระบญัญติั และ (ร่าง) ขอ้บงัคบั วำ่ดว้ย หลกัเกณฑ ์
วิธีกำร และเง่ือนไขกำรต่อเวลำของขำ้รำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยใหป้รับแกไ้ขดงัน้ี 

  ๑. ให้คงไวซ่ึ้งนิยาม “นายกสภามหาวิทยาลัย” และความทั้ งหมดใน             
ขอ้ ๑๒ ตาม (ร่าง) เน่ืองจากท่ีประชุมเห็นวา่ อ านาจในการรักษาการตำมขอ้บงัคบั รวมทั้งกำรวินิจฉยั
ตีควำม ควรเป็นอ านาจของนายกสภามหาวิทยาลยั  เน่ืองจากการพิจารณาให้มีการต่อเวลาราชการ 
บางคร้ังอาจมีผลกระทบต่ออธิการบดี ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  
   ทั้งน้ี กำรจะให้อธิกำรบดีเป็นผูรั้กษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัใด ๆ ตอ้งพิจำรณำตำมสำระของขอ้กฎหมำยนั้น ๆ ว่ำมีผลขดัแยง้หรืออธิกำรบดีมีส่วนได้
เสียกบักำรรักษำกำรนั้นหรือไม่ 
   ๒. แก้ข้อ ๘ (๑) ให้สอดคล้องตำมประกำศ ก.พ.อ. เ ป็น ข้อ ๙ (๑) ให้
มหำวทิยำลยัโดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวทิยำลยั... 
   ๓. ให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำมข้อ ๘ (๑)  ประกอบด้วย
องคก์ร/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนบุคลำกรท่ีมีขอ้มูลควำมตอ้งกำรบุคลำกร ดงัต่อไปน้ี 

 - ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั  เป็นประธาน 

 - ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  เป็นกรรมการ 

/- ผูแ้ทนคณาจารย.์.. 



- ๖ -  

 - ผูแ้ทนคณาจารยใ์นสภามหาวทิยาลยั   เป็นกรรมการ 
 - ผูแ้ทนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสภามหาวทิยาลยั เป็นกรรมการ 
  - ผูแ้ทนคณบดี     เป็นกรรมการ 
 - รองอธิการบดีวางแผนและพฒันา   เป็นกรรมการ 
  - รองอธิการบดีบริหาร        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   -  ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี        เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
    โดยคณะกรรมกำรน้ี มีวาระคราวละ ๑ ปี ท าหน้ำท่ีตำมท่ีระบุในข้อ           
๘ (๑) และหนำ้ท่ีตำมขอ้ ๙      
                                         ๔. เน่ืองจากการต่อเวลาราชการ เป็นการขยายเวลาการเป็นขา้ราชการ อีก  
๕ ปี  จึงไม่สามารถแบ่งช่วงเวลาการต่อเวลา เป็น ๓ และ ๒ ปีได ้โดยผูไ้ดรั้บการต่อเวลาราชการ ตอ้ง
อยูใ่นกฎ ระเบียบ วินยั ของขา้ราชการ มีสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งการขอก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
เช่นเดียวกบัขา้ราชการ ยกเวน้ การปฏิบติังานดา้นบริหาร ดงันั้นจึงไม่ตอ้งระบุเร่ืองการปฏิบติัเม่ือเกิด
ปัญหา เพราะตอ้งได้รับการประเมินการปฏิบติังานและคุณสมบติัเฉพาะโดยผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้       
อยูแ่ลว้ 
 

 ๔.๔ พิจารณาอนุมติัการต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือน 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่าคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เสนอขอต่อเวลำรำชกำรของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธี ประจงศกัด์ิ เพื่อเป็นศกัยภำพในกำรเป็น
อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และภำคนิพนธ์แก่หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิตท่ีคำดว่ำจะพฒันำ
แลว้เสร็จและเปิดสอนได้ในภำคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๑ ดว้ยพิจำรณำเห็นว่ำ รองศำสตรำจำรย ์ ดร.สุธี 
ประจงศกัด์ิ เป็นอำจำรยผ์ูส้อนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมำะสม มีคุณสมบติั
เฉพำะท่ีสมควรได้รับกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรตำมท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากแผน
ควำมตอ้งกำรอตัรำก ำลงัท่ีสภำมหำวิทยำลยัได้ให้ควำมเห็นชอบไวแ้ล้วในกำรประชุมคร้ังท่ี ๑๒/
๒๕๕๐ เม่ือวนัเสำร์ท่ี ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ว่ำมหำวิทยำลยัมีควำมตอ้งกำรอตัรำก ำลงัสำยผูส้อน
สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ๒ อตัรำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ และ ๑ อตัรำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔   
 สภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
พิจารณาตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวประชุมเม่ือวนัท่ี  
๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๑ เห็นสมควรใหต่้อเวลาราชการของรองศาสตราจารย ์ดร.สุธี  ประจงศกัด์ิ ได ้ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ต่อเวลาราชการ รองศาสตราจารย ์ดร.สุธี ประจงศกัด์ิ  
ตามเสนอ 
 

/๔.๕ การใชบ้ริการระบบ... 



- ๗ -  

 ๔.๕ การใชบ้ริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ตามพระราชบญัญติั ว่าดว้ยการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์จดัเป็น         
ผูใ้ห้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตอ้งไม่จงใจสนบัสนุนหรือยินยอมให้มีกำรกระท ำควำมผิดตำม
ควำมในพระรำชบญัญติัดงักล่ำว มหำวิทยำลยัไดศึ้กษำแนวทำงกำรจดัท ำ (ร่ำง) ระเบียบ และ (ร่ำง) 
ประกำศมหำวทิยำลยัวำ่ดว้ยเร่ืองดงักล่ำว จำกมหำวทิยำลยัเชียงใหม่  และมหำวทิยำลยัแม่โจ ้  
 คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ เม่ือ
วนัท่ี ๗ มีนำคม  ๒๕๕๑ และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๑ ไดใ้หค้วำมเห็นชอบใน  
  - (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ว่ำด้วยกำรใช้บริกำร
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑  และ  
  - (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ เร่ือง สิทธิและหน้ำท่ี
ของผูใ้ชบ้ริกำรและผูดู้แลระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบบัท่ี ๑) 
  จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ วำ่ดว้ยกำรใชบ้ริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
รับทรำบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ เร่ือง สิทธิและหนำ้ท่ีของผูใ้ช้บริกำรและ
ผูดู้แลระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัท่ี ๑)  
  มติทีป่ระชุม 

 ๑. เห็นชอบใน (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ว่ำด้วย
กำรใชบ้ริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒. รับทรำบ (ร่ำง) ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ เร่ือง สิทธิ
และหน้ำท่ีของผูใ้ช้บริกำรและผูดู้แลระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัท่ี ๑) 
 

 ๔.๖ พิจารณาอนุมติังบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(เพิ่มเติม) 
  ๔.๖.๑ พิจารณาอนุมติัวงเงินเพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดินในโครงการ
ก่อสร้างอาคารบณัฑิตศึกษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีมหำวิทยำลยัรำชภฏั
รำชนครินทร์ ได้รับจดัสรรงบประมำณแผ่นดิน เพื่อก่อสร้ำงอำคำรบณัฑิตศึกษำ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จ ำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท แต่เน่ืองจำกปัจจุบนัรำคำวสัดุก่อสร้ำงได้ปรับสูงข้ึน

/อยา่งรวดเร็ว ... 
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อย่ำงรวดเร็ว คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง จึงเตรียมควำมพร้อมเพื่อประกวดรำคำทำง
อิเล็กทรอนิกส์โดยจัดท ำรำยกำรและรำคำกลำงเป็นท่ีเ รียบร้อยแล้ว  ในวงเ งินรวมทั้ ง ส้ิน 
๙๘,๙๕๓,๒๒๕.๗๒ บำท  
 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้เสนอสภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำอนุมติัวงเงินงบประมำณ
เงินรำยไดส้มทบงบประมำณแผน่ดินเพื่อก่อสร้ำงอำคำรดงักล่ำว เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

  มติที่ประชุม อนุมติัวงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บำท สมทบงบประมำณ
แผน่ดิน โดยใหเ้บิกจ่ำยเท่ำจ ำนวนเงินท่ีประกวดรำคำได ้
 

 ๔.๖.๒ พิจารณาอนุมติังบประมาณเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า เน่ืองจำก มหำวิทยำลัย
มิไดเ้สนอโครงกำรจดักระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำหลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษาเพื่อ
การพฒันาท้องถ่ิน  เพื่อขออนุมัติงบประมาณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึง
จ ำเป็นตอ้งเสนอสภำมหำวทิยำลยัเพื่อพิจำรณำอนุมติัโครงกำร และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นค่ำตอบแทนอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และกรรมกำรสอบ
วทิยำนิพนธ์ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ของนกัศึกษำ ซ่ึงปัจจุบนัก าลงัอยูร่ะหวา่งการสอบวทิยานิพนธ์  
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมติัโครงกำรจดักระบวนกำร
บริหำรกำรศึกษำ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต และงบประมำณเงินรำยได้ กศ.พท.ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ ำนวนเงิน  ๑,๒๗๔,๐๐๐ บำท 
 มติทีป่ระชุม อนุมติัตำมเสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ การแต่งตั้งรักษาการแทนผูอ้  านวยการกอง ส านกังานอธิการบดี  
  ที่ประชุม รับทราบ ค  าสั่งแต่งตั้ งรักษาการผูอ้  านวยการ ส่วนราชการใน
ส านกังานอธิการบดี ๓  กอง ดงัน้ี 
 ๑. นางนฤชล  เรือนงาม  ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ๖ รักษาการ
ผูอ้  านวยการกองกลาง 
  ๒. นางสาวประนอม  เงินบุคคล  ต าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ๖ 
รักษาการผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
 ๓. นายอคัรชยั  เรืองวุฒิ ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา ๗ รักษาการผูอ้  านวยการ
กองพฒันานกัศึกษา 

/๕.๒ การประเมิน... 
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 ๕.๒ การก าหนดระดบัต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง และหวัหนา้หน่วยงานภายในกอง 
 ที่ประชุม รับทราบ  การอนุมติัการก าหนดระดับต าแหน่ง จ านวน ๒ 
ต าแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั ในการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑  ดงัน้ี  
 -  ระดบัต าแหน่งผูอ้  านวยการกองกลาง  เป็นระดบั ๗-๘ 
 -  ระดบัต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เป็น
ระดบั ๗ 
 

 ๕.๓ การเล่ือนระดบัขา้ราชการพลเรือนสายสนบัสนุน 
  ทีป่ระชุม รับทราบ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ท่ีมีมติเห็นชอบให้นางสาวดารณี หร่ิงรอด 
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร ๔ เลื่อนระดบัเป็นผูป้ฏิบตัิงานบริหาร ๕ ได ้เน่ืองจากไดผ้่านการ
ประเมินตามขั้นตอนของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการก าหนดระดบัต าแหน่ง
และการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว้ 
 

 ๕.๔ การเปล่ียนต าแหน่งลูกจา้งประจ า 
  ทีป่ระชุม รับทราบ ค  าสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ท่ี ๒๗๒/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เร่ือง เปล่ียนต าแหน่งลูกจา้งประจ า เพื่อให้ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
ต าแหน่ง รวมทั้งส้ิน ๑๕ ราย  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยัรับทราบแลว้ 
 

 ๕.๕ ความคืบหน้าการจัดท าระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
  ที่ประชุม รับทราบ  ว่ามหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการการศึกษาความ
เหมาะสมของ (ร่าง) ระบบการบริหารงานบุคคลของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงตอ้งน าเขา้
พิจารณาในคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั 
รวมทั้งการท าประชาพิจารณ์  โดยเสนอแนะวา่   
 -  มหาวิทยาลยัตอ้งทบทวนภาระงานของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา 
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทน โดยใชภ้าระงานเป็นเกณฑแ์ทนการใชว้ฒิุเป็นเกณฑ ์ 
 -  อตัราค่าตอบแทนท่ีปรับต้องสอดคล้องกับศกัยภาพด้านการเงินของ
มหาวิทยาลยั ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ดงันั้น ยงัคงตอ้งมีการจา้งในลกัษณะเดิม แต่มหาวิทยาลยั
ตอ้งมีระบบการกรองบุคคลเขา้สู่ต าแหน่ง   
 - มหาวทิยาลยัตอ้งมีแผนสัดส่วนงบประมาณลงทุนดา้นบุคลากรดว้ย 

/๕.๖ รายงานสรุปผล... 
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 ๕.๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอว่าได้ด า เ นินการตามมติสภา
มหาวทิยาลยั คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ท่ีใหจ้ดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยในรอบ ๓ ปีเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับค าปรึกษาแนะน าจากประธาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
 มติทีป่ระชุม  

  ๑. รับทราบ  
  ๒. ให้น าผลการประเมินตามตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ดา้นระดบัความส าเร็จในการ
ก ากบัดูแลของสภามหาวทิยาลยั ประจ าปี ๒๕๕๐ เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา 
  ๓. ใหน้ ารายงานน้ีเสนอสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่ เพื่อให้มีการติดตามงาน
ตามมติท่ีใหไ้ว ้
 ๔. ใหน้ าเสนอผลการด าเนินงานขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้ ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๖.๑ การเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยแจ้งว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเปิดสอน
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) วิชาการจดัการอุตสาหกรรม ท่ีประชุมจึงให้ขอ้สังเกต
เก่ียวกบัการเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาว่าไม่สอดคล้องกบันโยบายท่ีสภามหาวิทยาลยัเคยมีมติว่า 
การเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ให้เน้นสาขาการศึกษาหรือ
สาขาสหวทิยาการ ส่วนสาขาอ่ืนใหเ้ปิดสอนเฉพาะระดบัปริญญาตรีเท่านั้น   
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ดว้ย โดยคาดวา่จะเร่ิมท่ีหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต 
 มติทีป่ระชุม 
 ๑. หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติในเร่ืองการจัด
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลยัให้ไว ้ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
ทบทวนมติ 
  ๒. ให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินไวด้ว้ย 
 ๓. ให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาองักฤษ มาเสนอความคืบหน้าในการบริหารหลกัสูตร ท่ีให้มีการท างานร่วมกนัระหว่างคณะ             
ครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีงานวจิยัเป็นฐาน ในการประชุมคร้ังต่อไป 

/๖.๒ การด าเนินการ... 
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 ๖.๒ การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ 
  เน่ืองจากมีคณะกรรมการหลายชุดครบวาระ และบางชุดยงัไม่มีการ
ด าเนินการแต่งตั้ง 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั เพื่อด าเนินการให้แลว้เสร็จใน ๙๐ วนั ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ว่าดว้ยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด โดยท่ีกรรมการดงักล่าวมี
คุณสมบติัเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ในสภาฯ ชุดใหม่ดว้ยอยูแ่ลว้ เพื่อให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัฯ สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
   ๑. นายปรีชา    คชสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ กรรมการ 
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ กรรมการ 
 ๔. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร กรรมการ 
 ๕. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ กรรมการ 
 ๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ กรรมการ 
 ๗. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ 
 ๘. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล    วริิยะกุล กรรมการ 
 ๙. ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ  กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยพ์รพรรณ นินนาท เลขานุการ 
  ๒. มอบอธิการบดี  
  ๒.๑ หารือฝ่ายบริหารโดยพิจารณารายละเอียด คุณสมบัติตาม
ขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการอุทธรณ์และร้องทุกข ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยัตามล าดบัต่อไป 
   ๒.๒ ประสานเพื่อให้ได้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และเสนอสภา
มหาวทิยาลยัวนิิจฉยัต่อไป 
  ๓. ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป จนกวา่จะไดค้ณะกรรมการ
ชุดใหม ่
 

 ๖.๓ ขอ้เสนอเชิงนโยบาย และการด าเนินงานเพื่อพฒันามหาวิทยาลยัส าหรับ
สภามหาวทิยาลยัชุดใหม่ 
  เพื่อให้เกิดผลงานท่ีเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัควรมีแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการระยะ ๓ ปี ทั้งแผนงานและแผน
ลงทุนเพื่อขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมาย  และมีการก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

/๑. ดา้นการสนบัสนุน... 



- ๑๒ -  

  ๑. ด้านการสนับสนุนและพฒันางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ทั้ งงานวิจัยของ
อาจารย ์และงานวจิยัในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา รวมถึงแผนร่วมทุนกบังานวจิยัภายนอกท่ีมีคุณภาพ 
   ๒. ดา้นการพฒันางานวเิทศสัมพนัธ์ (เครือข่ายพนัธมิตร) ทั้งดา้นหลกัสูตร
และการสอน  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา และอาจารย ์รวมทั้งการถ่ายโอนหน่วยกิต 
  ๓. ดา้นการสร้างความเป็นเลิศของนกัศึกษาและอาจารย์ สาขาครุศาสตร์ 
ภาษา สหศึกษาเพื่อการพฒันา  และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ทั้งดา้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
วจิยัและพฒันา  การบริการวชิาการ 
  ๔. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม และการเผยแพร่ผลงานของ
คณะกรรมการ เช่น การปรับปรุงเทคโนโลยีในการประชุม การมีเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหเ้กิดภาพรวมในการพฒันาอุดมศึกษา  เป็นตน้ 
 

 ๖.๔ การจดัการศึกษาศูนยน์อกท่ีตั้ง 
  ดว้ยท่ีประชุมรับทราบวา่มกัเกิดปัญหาอยูเ่ป็นประจ า ในการบริหารจดัการ 
ศูนยส์ าโรง ซ่ึงเป็นศูนยใ์ห้การศึกษานอกท่ีตั้งศูนยห์น่ึงของมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยัเคยมี
มติให้มีการรายงานผลการด าเนินการแกปั้ญหา โดยปัญหาท่ีเกิดมกัเป็นปัญหาระหวา่งผูดู้แลสถานท่ี
กบันกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยั  ทั้งดา้นการใชส้ถานท่ี และการบริหารการศึกษา 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงในการใช้สถานท่ี  ทั้งน้ี อธิการบดีแจง้ว่าจะหมดสัญญาใชส้ถานท่ี
ตามบนัทึกขอ้ตกลงในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๑ น้ี 
   มติทีป่ระชุม 
  ๑. สมควรยุติการจดัการศึกษาท่ีศูนย์ส าโรง หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถ
แก้ปัญหาและพิสูจน์ได้ว่าสามารถจดัการได้อย่างเป็นเอกภาพ เม่ือสัญญาส้ินสุดลงในเดือนมิถุนายน  
๒๕๕๑ 
   ๒. ให้มีการพิจารณาทบทวนการจัดการศึกษา ณ ศูนย์นอกท่ีตั้ ง ท่ี
มหาวทิยาลยัด าเนินการอยูท่ ั้งหมด โดยควรให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั มีส่วนร่วม
พิจารณาทั้งดา้นท าเลท่ีตั้ง  บรรยากาศในการเรียนการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนผูบ้ริหารศูนยฯ์ 
 

 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
นดัประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
บางคลา้  แลว้ปิดประชุม    
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 
 

       นางนฤชล  เรือนงาม            นางพรพรรณ  นินนาท          
            ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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