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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๗/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ                          กรรมการ  
 ๕.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ 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. อาจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั    
 ๒. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    
 ๔. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ แจง้เปล่ียนวนัประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังต่อไป  
  ประธานแจ้งเปล่ียนวนัประชุมคร้ังต่อไป จากวนัเสาร์ท่ี ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๑ เป็นวนัเสาร์ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพื่อจะไดพ้ิจารณาผลการประเมินศูนยใ์ห้การศึกษานอก
ท่ีตั้ง ส าโรง ประกอบการพิจารณาตดัสินวา่สมควรใหมี้การด าเนินการอยา่งไร ก่อนส้ินสุดสัญญาตาม
บนัทึกขอ้ตกลง 
 ท่ีประชุม ไม่ขดัขอ้ง 
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๑  เม่ือวนัเสาร์ท่ี   ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๑  โดยไม่มีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ (ร่าง) โครงการสัมมนาเชิงนโยบาย เ ร่ือง “เส้นทางสู่ เป้าหมายตาม
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง : เหลียวหลงัแลหนา้” 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ตามมติท่ีประชุมคร้ังก่อน 
เห็นชอบให้มีการจัดประชุมสัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับ
โครงการ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกเป็นผูด้  าเนินการจดั โดยมอบให้มหาวิทยาลยั
ประสานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการใช้สถานท่ีและท่ีพกั และในการน้ี สมศ. ได้เสนอ (ร่าง) 
โครงการ พร้อมงบประมาณ ซ่ึงคณะกรรมการฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีมติให้เสนอสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน ผู ้แทน สมศ. น า เสนอ
รายละเอียดโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาวา่ กิจกรรมจะเป็นโครงการสัมมนาเชิงนโยบาย เร่ือง 
“เส้นทางสู่เป้าหมายตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง : 

/เหลียวหลงัแลหนา้” ... 



- ๓ -  

เหลียวหลงัแลหนา้” ก าหนดจดัวนัท่ี ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ไดแ้นวปฏิบติั
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัระหวา่งองค์กรต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะจดัสัมมนากลุ่มยอ่ยจากขอ้มูลการวิเคราะห์สถานภาพ
ของมหาวทิยาลยัในปัจจุบนัระหวา่งเส้นทางสู่เป้าหมายการด าเนินงาน  แลว้ระดมความเห็นเพื่อให้ได้
มาตรการและแนวปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
  มติทีป่ระชุม  
  ๑.   เห็นชอบ (ร่าง) โครงการโดยใหเ้พิ่มสาระส าคญัต่อไปน้ี 
 ๑.๑   พระราชบญัญติัการบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑  เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคลากรของมหาวทิยาลยั 
  ๑.๒ ลกัษณะเฉพาะของมหาวิทยาลยัราชภฏัซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษา
ทอ้งถ่ิน และเนน้การส่งเสริมวชิาชีพครูตามพระราชบญัญติั เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบติัท่ีชดัเจน 
 ๑.๓ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบนัอ่ืน เพื่อให้ผูเ้ขา้สัมมนาได้
ศึกษาล่วงหนา้ก่อนการสัมมนา 
  ๒. อนุมติังบประมาณจากงบประมาณเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัย รวม
ทั้งส้ิน ๓๓๗,๒๔๐ บาท (เป็นค่าด าเนินการจดัโดย สมศ. ๑๔๘,๘๔๐ บาท เป็นค่าอาหารและสถานท่ี 
๑๘๘,๔๐๐ บาท) 
  

 ๓.๒ พิจารณาขอ้อุทธรณ์ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่าตามมติท่ีประชุมคร้ังก่อนให้
ประสานขอ้มูลจาก ก.พ.อ. ในประเด็น กรณีใดท่ีถือเป็นการแกไ้ขผลงานวชิาการเล็กนอ้ย สมควรให้มี
การแต่งตั้งตั้งแต่วนัลงทะเบียนรับเร่ือง ซ่ึง ก.พ.อ. แจง้ว่าเป็นดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลยั อีกทั้ง 
ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีขอ้สังเกตประกอบการพิจารณาว่าแนวทางการ
พิจารณาผลงานวชิาการของมหาวทิยาลยัโดยทัว่ไป  จะใหค้วามส าคญัของเน้ือหามากกวา่ค าผิดเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ ท่ีมิไดท้  าใหส้าระส าคญัเสียไป  ซ่ึงจะต่างจากแนวทางการพิจารณาผลงานวชิาการของ กค.  
  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่า  การอุทธรณ์น้ีเป็นประเด็นท่ีผูกโยงกบัคุณภาพ
ประกอบกบั ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวนัท่ี ๑ มีนาคม 
๒๕๕๐ ขอ้ ๑๑ ระบุกรณีคุณภาพผลการพิจารณาไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก าหนดให้ผูข้อก าหนด
ต าแหน่งยื่นอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ เม่ือสภามหาวิทยาลัยได้รับเร่ืองอุทธรณ์แล้วให้ส่ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อวินิจฉัยและถือ
เป็นท่ีสุด  

/มตทิีป่ระชุม ... 
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  มติทีป่ระชุม  มอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ พิจารณาให้
ความเห็น ใน ๒ ประเด็น คือ 
 ๑. กรณีขอ้อุทธรณ์ 
  ๒. ความชดัเจนของดุลยพินิจในการพิจารณาวา่มีการแกไ้ขผลงานเล็กนอ้ย 
หรือมีการแกไ้ขผลงานมาก ท่ีส่งผลต่อการก าหนดวนัท่ีในการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
   

 ๓.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่ามติท่ีประชุมคร้ังก่อนให้แก้ไข         
ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัดงักล่าว ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดแ้กไ้ข
ตามมติ โดยจดัท า (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยยกเลิกขอ้ ๙ และแกไ้ขใหม่ตามมติ 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วา่ดว้ยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ด้วยมีข้อแตกต่างในการ
ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั  ดงัน้ี 
  - โดยขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ระบุให้ด าเนินการสรรหา
นายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุล่วงหนา้ได ้  
  - คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบขอ้หารือมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางว่าไม่
สามารถด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ
ล่วงหนา้ได ้  
  - ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง้แนวปฏิบติัว่า กรณีประสงค์
จะระบุวนัท่ีโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งตอ้งเสนอเร่ืองไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาล่วงหนา้
ก่อนครบวาระ   

  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการด าเนินการของสภามหาวิทยาลยัตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ท่ีผา่นมา 
  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา่ เจตนาบญัญติัตามพระราชบญัญติั เป็นการก าหนด
เง่ือนเวลาเพื่อเร่งรัดให้มีการด าเนินงานโดยเร็ว อีกทั้ งการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

/ราชนครินทร์ได.้.. 
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ราชนครินทร์ไดล่้วงเลยจนเกินก าหนดท่ีจะด าเนินการไดใ้หม่ ประกอบกบัมีมหาวิทยาลยัราชภฏัอ่ืนท่ี
ด าเนินการสรรหาในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ด าเนินการและไดรั้บ
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแลว้ 
  มติทีป่ระชุม   
   ๑. รับทราบประเด็นท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบขอ้หารือมหาวิทยาลยั
ราชภฏัล าปาง 
  ๒. ใหด้ าเนินการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนะน า 
   ๓. มอบมหาวทิยาลยัติดตามเร่ืองท่ีเสนอเพื่อขอโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 
 

 ๔.๒ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
 เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่มีหลกัสูตรใหม่เสนอเพื่อพิจารณา 
รวมทั้งส้ิน  ๓  หลกัสูตร 
  ๔.๒.๑ พิจารณาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
   อธิการบดี ในนามของประธานสภาวิชาการ ขอถอนจากวาระ
กลบัไปพิจารณาประเด็นขอ้ขดัขอ้งของท่ีสาขาวิชาไม่สามารถปรับแกเ้อกสารไดต้ามขอ้เสนอแนะ 
ของสภาวชิาการ และน าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอีกคร้ัง 
 

 ๔.๒.๒ พิจารณาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
การคลงั 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า สภาวิชาการ คร้ังท่ี                
๔/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ใหค้วามเห็นชอบในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการการคลงั โดยมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการและเห็นควรน าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั ซ่ึงเลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ มีขอ้สังเกตประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 

  ๑. ตอ้งระบุสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ (ตามหัวขอ้การเสนอเอกสาร
หลกัสูตรต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
  ๒. น าประเด็นความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นประเด็นแรก
ของการประกนัคุณภาพหลกัสูตร (ตามมติสภามหาวทิยาลยัท่ีเคยใหไ้ว)้ 
  ๓. ควรบรรจุเอกสารโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ไวใ้นภาคผนวก 
  มติทีป่ระชุม อนุมติัหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการการคลัง โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นย่อยให้เรียบร้อยก่อนเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

/๔.๒.๓ พิจารณาหลกัสูตร... 
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 ๔.๒.๓ พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดคื้นหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงอนุมติัโดย
สภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ กลบัเพื่อให้สภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาอีกคร้ัง ดว้ยพิจารณาเห็นว่าศกัยภาพหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเห็นควรเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาเอกสารหลกัสูตรท่ีปรับแกต้ามประเด็นดงักล่าวได ้โดยไม่ตอ้งเสนอผา่นสภา
วิชาการ เน่ืองจากไม่มีประเด็นแก้ไขเน้ือหาหลกัสูตร อย่างไรก็ตาม เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ 
พบวา่มีประเด็นยอ่ยท่ีตอ้งแกไ้ขในเอกสารใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 
  ๑. ตอ้งแกไ้ขคุณวฒิุอาจารยจิ์รัฏฐ ์ จาก คอ.ม. เป็น ค.อ.ม. 
   ๒. ควรเรียงล าดบัรหสัวชิาในค าอธิบายรายวชิา 
  ๓. บางรายวิชามี ๒ รหัสวิชาและมีหน่วยกิต ๒ แบบ เช่น วิชา
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ ๑ วชิาเตรียมโครงการวศิวกรรมเคร่ืองกล วชิาเทอร์โมไดนามิกส์ ๑     
วชิาการออกแบบวเิคราะห์ช้ินส่วนยานยนต ์ เป็นตน้ 
  ๔. การเขียนงบประมาณตอ้งแจกแจงรายละเอียดตามหัวขอ้การ
เสนอตั้งงบประมาณ 
  ๕. ตอ้งน าประเด็นความต้องการของตลาดมาเป็นประเด็นแรก
ของหวัขอ้การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัเคยมีมติไว ้
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ีแจงว่าได้ถอนช่ืออาจารย์
ประจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุไม่สอดคลอ้งออกแลว้ และเพิ่มอาจารยท่ี์มีศกัยภาพสอดคลอ้งแทนท่ีตามท่ีได้
หารือกบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยวาจาแลว้ 
  มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้ทบทวนแก้ไขประเด็นย่อยให้สมบูรณ์ก่อนเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ๔.๓ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่ามีหลักสูตรปรับปรุงเสนอเพื่อ
พิจารณา ๒ หลกัสูตร 
 
 

/๔.๓.๑ พิจารณาหลกัสูตร... 
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 ๔.๓.๑ พิจารณาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภาวิชาการไดเ้ห็นชอบ
ใหเ้สนอหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ต่อสภามหาวิทยาลยั
ตั้งแต่กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่เน่ืองจากคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวิทยาลยั ด้าน
มาตรฐานการอุดมศึกษา พิจารณาให้สาขาวิชาน ากลบัไปแก้ไข ตั้งแต่กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๐ 
บดัน้ีสาขาวชิาไดแ้กไ้ขเอกสารหลกัสูตรเรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติั 
  มติทีป่ระชุม อนุมติั 
 

 ๔.๓.๒ พิจารณาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
เพื่อการพฒันา 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภาวิชาการไดพ้ิจารณา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพฒันา รวมทั้งส้ิน ๓ คร้ัง โดยคร้ัง
สุดท้าย เม่ือวนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบ และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ กลัน่กรองเอกสารพบประเด็นยอ่ย ไดแ้ก่  
ค  าน าหนา้ช่ือ และปีท่ีส าเร็จการศึกษาของอาจารย ์การสะกดค าผิด “ค.อ.ม.” “ศีรษะ” และควรแจกแจง
หมวดวชิาในค าอธิบายรายวชิา 
  มติที่ประชุม อนุมติั โดยให้มีการแกไ้ขในประเด็นยอ่ยก่อนเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ๔.๔ พิจารณาอนุมติัปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต และอนุปริญญา 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่สภาวิชาการ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑ เม่ือ
วนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบและเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัปริญญา 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต และอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ท่ีส าเร็จ
การศึกษาภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๐ รวม ๑,๔๒๖ คน จ าแนกเป็น 
 ปริญญาเอก  สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน    ๒ คน 
 ปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา      ๒ คน 
  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน       ๑  คน 
  สาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา       ๑  คน 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิต                ๒๕๑ คน 
  ปริญญาตรี  สาขาวชิาการศึกษา                    ๖๖  คน 
 

/สาขาวชิาวทิยาศาสตร์   ... 
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   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์                         ๑๖๘ คน 
   สาขาวชิาศิลปศาสตร์                          ๒๖๓ คน 
   สาขาวชิาบริหารธุรกิจ              ๖๔๒ คน 
 อนุปริญญา สาขาวทิยาศาสตร์       ๕ คน 
  สาขาวชิาศิลปศาสตร์                            ๒๕ คน 
 มติทีป่ระชุม อนุมติั  
 

 ๔.๕ ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ 
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ตามท่ีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุให้ประธานสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั โดยต าแหน่ง บดัน้ีอาจารยว์ิรัช  
จาบถนอม ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล โดยใหเ้หตุผลวา่ 
  ๑. ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่คณาจารยแ์ละขา้ราชการทั้งหมด และ
ตกเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์ของบุคคลเฉพาะกลุ่ม 
   ๒. การด าเนินการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไม่อยูใ่นหลกัความ
ยุติธรรม ไดแ้ก่ การเล่ือนระดบัขา้ราชการ และการพิจารณาการด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังาน
อธิการบดี 
  ๓. ประธานกรรมการด าเนินการประชุมไม่ถูกตอ้ง โดยให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อยูใ่นท่ีประชุม และใหบุ้คคลท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการแสดงความคิดเห็นได ้
  ๔. ไม่มีการบนัทึกความเห็นแยง้ของเสียงส่วนนอ้ย 
   ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั (นายปรีชา  คชสิทธ์ิ) 
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพื่อผดุงไวซ่ึ้งเกียรติและศกัด์ิศรีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั 
ดงัน้ี 
  ๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั ไดรั้บการแต่งตั้งจากสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีแทนสภามหาวิทยาลยัตามกฎหมายวา่ดว้ย ระเบียบขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้นการด าเนินงานของคณะกรรมการฯตอ้งพิจารณาระบบการบริหารงาน
บุคคลของคณาจารยแ์ละขา้ราชการในมหาวทิยาลยัดว้ยความบริสุทธ์ิยุติธรรม โปร่งใส ตรงไปตรงมา 
ภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถด าเนินการตามความคิดส่วน
บุคคลได ้เพราะมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั เป็นค าสั่งทางปกครองมีผลตาม
กฎหมาย 

/๒. กรณีการกล่าวหาวา่... 
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   ๒. กรณีการกล่าวหาวา่คณะกรรมการฯมิทรงไวซ่ึ้งความยุติธรรม แสวงหา
ผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่มบางพวก เป็นการกล่าวหาท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ดงัน้ี 
  ๒.๑ การดูแลสิทธ์ิ และผลประโยชน์ของคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
ตลอดจนพนกังานราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั และหรือพนกังานอตัราจา้ง เป็นหน้าท่ีหลกัของ
คณะกรรมการฯ มิใช่สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ส่วนหนา้ท่ีของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ตาม 
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.๒๕๔๗ มีหนา้ท่ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของมหาวิทยาลยั และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีอธิการบดีและสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 ๒.๒ การกล่าวหาวา่คณะกรรมการฯ เอ้ืออ านวยประโยชน์เฉพาะพวก
ท าใหไ้ม่สามารถยอมรับไดโ้ดยตวัอยา่งท่ีกล่าวถึง  
 -  เป็นการรับทราบการด าเนินงานตามอ านาจอธิการบดี ตามมาตรา 
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีแต่งตั้ งผู ้รักษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี และการสับเปล่ียนต าแหน่งพนกังานอตัราจา้ง  
 -  กรณีท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาก าหนดต าแหน่งบริหารตาม
โครงสร้าง เป็นเพียงการก าหนดแต่ยงัไม่มีการแต่งตั้งแต่อยา่งใด   
 -  การพิจารณาเล่ือนและแต่งตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน เป็น
การเล่ือนและแต่งตั้งผูมี้คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งและมิไดมี้ผูไ้ดเ้สียอยูใ่นท่ีประชุมแต่อยา่งใด 
 ๒.๓ ตามหลกัการบนัทึกการประชุม จะบนัทึกความเห็นแยง้ก็ต่อเม่ือ
มีความเห็นท่ีไม่เป็นไปตามมติเท่านั้น มิใช่การบนัทึกการอภิปรายซ่ึงต้องบนัทึกความเห็นท่ีไม่
ตรงกนัไวด้ว้ย 
 มติที่ประชุม พิจารณาเห็นว่า ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเป็น
กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งเน่ืองจากถือเป็นผูแ้ทนของบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั  ดงันั้น  อาจารยว์รัิช  จาบถนอม จึงไม่สามารถลาออกจากกรรมการบริหารงานบุคคลได ้ 
หากตอ้งการใหมี้การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ตอ้งมีการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัต่อ
สภามหาวทิยาลยั ฯ พร้อมระบุเหตุผลท่ีเหมาะสม 
 

 ๔.๖ ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
  ประธานเสนอว่าการพิจารณาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ี
มหาวทิยาลยัเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบั (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา รวม ๔ ฉบับนั้น ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล น ากลับไป
พิจารณากลัน่กรองอีกคร้ัง โดยประธานจะเขา้เป็นผูร่้วมประชุมเพื่อช้ีแจงในบางประเด็น 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ 
 

/๔.๗ โครงการติดตามและ... 
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 ๔.๗ โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศูนยก์ารศึกษานอกพื้นท่ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ (ศูนยส์ าโรง) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอว่าตามมติท่ีประชุมคร้ังก่อนมอบ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั  ประเมินผลการด าเนินการศูนยใ์ห้
การศึกษานอกท่ีตั้ง ส าโรง ซ่ึงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
พิจารณาเห็นควรให้มหาวิทยาลยัประสานส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อด าเนินการประเมินในเชิงลึกแลว้เสนอสภามหาวิทยาลยัในวนัท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดป้ระสาน สมศ. และเห็นชอบใหใ้ชง้บประมาณในการด าเนินการ
เพื่อศึกษาวิจยัในเร่ืองดงักล่าวจากกองทุนราชภฏัราชนครินทร์เพื่อพฒันางานวิจยัและงานวิชาการ 
จ านวน ๙๙,๑๒๕ บาทแลว้ นอกจากน้ี เน่ืองจากประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการไดเ้สนอขอ้มูล
การร้องเรียนต่าง ๆ เก่ียวกบัศูนยส์ าโรง พร้อมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลยัหาสถานท่ีเป็นศูนยถ์าวรใน
พื้นท่ีดงักล่าวท่ีมหาวิทยาลยับริหารจดัการและให้บริการได้ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ นายกสภา       
มหา วทิยาลยัฯ จึงใหน้ าขอ้มูลดงักล่าวเสนอแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาประกอบการประเมิน 

 ประธาน ขอทราบผลการสังเกตขอ้มูล ณ ศูนยส์ าโรง 
 อธิการบดี เสนอวา่มหาวทิยาลยัจะด าเนินการจดัการศึกษาใหน้กัศึกษาเดิมท่ี
ศึกษาอยู ่ณ ศูนยส์ าโรงน้ี จนส าเร็จการศึกษา โดยจะไม่รับนกัศึกษาใหม่เพิ่มในขณะน้ีแต่อยา่งใด 
 ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา  และนายโชคชยั  ช่วยณรงค ์ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีไป
สังเกตการณ์ ณ ศูนยส์ าโรงเสนอขอ้มูลเพิ่มเติมว่าศูนยส์ าโรงมีท าเลท่ีตั้งท่ีดีทั้งการคมนาคม และ
สถานท่ีจอดรถ รวมทั้งส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ เหมาะท่ีจะเป็นศูนย์จดัการศึกษา แต่มหาวิทยาลัยต้อง
แกปั้ญหาท่ีผูป้ระสานงาน และตอ้งเพิ่มการควบคุมคุณภาพการศึกษาใหเ้ขม้ขน้มากข้ึน 
 มติทีป่ระชุม  รอผลการประเมินศูนยส์ าโรงและขอ้เสนอแนะจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลาง  เพื่อประกอบการพิจารณาจดัตั้ง/
ด าเนินการศูนยใ์หก้ารศึกษาในพื้นท่ีดงักล่าว 
 

 ๔.๘ ขอ้เสนอเพื่อพิจารณาในการจดัตั้งศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
  นายวิวฒัน์   ศลัยก าธร เสนอและให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงว่า แมว้่าศูนยฯ์จะไดรั้บจดัสรรงบประมาณอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากงบประมาณ
เงินรายไดแ้ละงบประมาณแผน่ดิน การด าเนินงานมีทั้งท่ีมีเครือข่ายกบัองคก์รภายนอก และจดัอบรม 
เป็นส่วนใหญ่  โดยสภามหาวิทยาลยัมีมติเชิงนโยบายเพื่อผลกัดนัการด าเนินงานของศูนยเ์ศรษฐกิจ

/พอเพียง แต่พบวา่... 
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พอเพียง แต่พบวา่การด าเนินงานท่ีผา่นมา  เป็นการด าเนินงานโดยคณะบุคคลเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น ทั้ง
ท่ีเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้รักสามคัคีของบุคลากรทั้งมหาวทิยาลยั  
 ท่ีประชุมไดอ้ภิปราย สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑. ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัของ
พ่อ เป็นมหาวิทยาลยัตน้แบบท่ีน้อมน าหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัและถ่ายทอด 
โดยมีการบูรณาการกบัการด าเนินงานของคณะต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดสอนบณัฑิต 
  ๒. องคป์ระกอบศูนย ์ควรมีการบริหารจดัการการเงินท่ีชดัเจน 

 ๓. ควรก าหนดพนัธกิจของศูนยฯ์ ท่ีชดัเจน วา่มีดา้นใดบา้ง หรือเป็นศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร  ซ่ึงตอ้งมีความชดัเจนในกลุ่มเป้าหมายในพนัธกิจแต่ละดา้น รวมทั้งตอ้ง
มีความพร้อมในองคค์วามรู้ท่ีจะจดัท าเป็นหลกัสูตรทั้งในระดบัปริญญา และการบริการวชิาการ 
 มติที่ประชุม มอบศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง เสนอโครงการ/แผนงาน เพื่อ
แสดงถึงทิศทางการด าเนินงานของศูนยเ์ต็มรูป รวมทั้งแนวคิดในเชิงเครือข่ายท่ีชดัเจน และน าเสนอ
สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาในการสัมมนา วนัท่ี ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ต่อไป 

  

  เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลยัฯ มีภารกิจ จึงไม่สามารถเป็นประธานท่ีประชุม
ต่อได ้อีกทั้งอุปนายกสภามหาวทิยาลยัฯ ไม่ไดม้าประชุมในคร้ังน้ี ท่ีประชุมจึงเลือก นายวิวฒัน์ ศลัยก าธร 
ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไปต่อ 
 

 ๔.๙ การสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่าคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ไดด้ าเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ และจดัท าบญัชีเรียงตามตวัอกัษร
ไว ้ทั้ ง ๒๖ คน เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก และภายใน จ านวน ๑๑ และ ๒ คนตามล าดบั โดยจดัล าดบัรายช่ือท่ีเหลือข้ึนบญัชีรายช่ือ
ส ารองเพื่อทาบทาม  กรณีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกปฏิเสธการเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ 
   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าผู ้ได้รับการเสนอช่ือแต่ละคน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในหลายด้าน อีกทั้ งการระบุคุณสมบัติกรรมการฯในข้อบังคับฯ ว่ามีความรู้
ความสามารถดา้นต่าง ๆ มิไดห้มายความวา่คนหน่ึงคนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถเพียงดา้นเดียว
เท่านั้น  จึงมิไดจ้  าแนกสาขาท่ีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีความรู้ความสามารถ  และเห็นชอบให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแต่ละคนเลือกผูท่ี้เห็นควรเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ คนละ ๑๑ คน และมีมติยกเวน้การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

/วา่ดว้ยการประชุม... 
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ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ ๑๘ โดยอ านาจตามขอ้ ๓๔ แห่งข้อบงัคบั
ดงักล่าวแทน เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา่กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เป็น
ผูท่ี้ไม่ไดป้ระโยชน์จากมหาวทิยาลยัแต่อยา่งใด โดยมีเง่ือนไขวา่ กรรมการสภาฯ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือตอ้งไม่เลือกตนเองเป็นกรรมการฯ  
 มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลยัทาบทามผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และเสนอ
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 ๑. ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก จ านวน ๑๑ คน ดงัน้ี 

   ๑.๑ พลตรีสุวนิยั นิภาวรรณ 
  ๑.๒ นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ 
  ๑.๓ นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ 
  ๑.๔ นายสหธร พึ่งชาญชยักุล  
  ๑.๕ นายบุญทอง เตียรประเสริฐ 
  ๑.๖ พระอธิการเยน็จุง 
  ๑.๗ นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร 
  ๑.๘ นายวริสร รักษพ์นัธ์ 
  ๑.๙ นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ 
  ๑.๑๐ ดร.วโิรจน์ ศรีโภคา 
  ๑.๑๑ นายปัญญา ปุลิเวคินทร์ 
 ๒. ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายใน จ านวน ๒ คน ดงัน้ี 
   ๒.๑ นางสาวอารียา บุญทว ี
  ๒.๒ นายไตรภพ โคตรวงษา 
 ๓. ผลการจดัล าดบับุคคลตามรายช่ือท่ีเหลือ ดงัน้ี 
   ๓.๑ ผูท้รงคุณภายนอก 

 ๑) รองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เทียนนอ้ย 
 ๒) นายวเิวก แกว้อ าไพ 
 ๓) นายอานนท ์ สิมะกุลธร 
 ๔) นางสุรัสวดี เป้าเป่ียมทรัพย ์
 ๕) นายเอนก วนัทิพพา 
 ๖) นายประจกัษ ์ เอ่ียมศิริ 
 ๗) นางสกลทร นทีสวสัด์ิ 
 ๘) พล.อ.ต.นพ.อวยชยั เปล้ืองประสิทธ์ิ 
 ๙) นายวนัชาติ บุญเก่า 

/๑๐) นายคมศิลป์  ... 
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 ๑๐) นายคมศิลป์ ศิริวงศ ์
 ๑๑) นายสมควร ศรีชยั 
  ๓.๒ ผูท้รงคุณภายใน 
 ๑) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ   สิงห์ม่วง 
 ๒) นายวชิยั  พงษโ์หมด 
 ๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวฒัน์ จิระเดชประไพ 
 
 ๔.๑๐ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย ์
ประจ าใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ 
  - สภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ ให้
ปรับแกข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย ์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้สอดคลอ้งแนวปฏิบติัและ
ประกาศ ก.พ.อ. ในประเด็นวนัท่ีก าหนดแต่งตั้ง  
  - ประกาศ ก.พ.อ. ระบุว่าการประเมินการสอนให้เป็นไปตามท่ีสภา
มหาวทิยาลยัก าหนด คณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี 
๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พิจารณาเห็นควรใหมี้การประเมินการสอนของผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยพิจารณาจากการประเมินพฤติกรรมการสอน  ประจกัษพ์ยานการสอน และรายงานการปฏิบติัการ
สอน และผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งสามารถแจง้ความจ านงใหป้ระเมินการสอนล่วงหนา้ได ้๓ ปี  
 - สภาวชิาการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ความ
เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย ์ประจ าให้
ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
ขอ้เสนอแนะ  
  - มติคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และมติสภา
วิชาการ มีความแตกต่างใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง แนวทางการประเมินการสอนของ
อาจารยเ์พื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ โดย 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความเห็นชอบ คือ ให้มี
ประเด็น “จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั” และประเด็น “น าผล
การประเมินมาพฒันาการสอน”  
  สภาวิชาการเปล่ียน ๒ ประเด็นขา้งตน้เป็น ประเด็น “มีความรู้ความ
ช านาญในเน้ือหาท่ีสอน” และประเด็น “สามารถสรุปสาระส าคญัน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้” โดยให้เหตุผล
วา่ ๒ ประเด็นเดิมเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัไดย้าก 

/จึงน าเสนอท่ีประชุม... 
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  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการ
แต่งตั้งคณาจารย ์ประจ าใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยมีสาระส าคญัท่ีปรับแกด้งัน้ี 
  ๑.๑ ใช้บังคับกับทั้ งข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา (เดิมใชก้บัขา้ราชการเท่านั้น) 
 ๑.๒ ให้มีการกลัน่กรองเอกสารเบ้ืองต้นในระดับคณะ(โดยนัย จะ
หมายถึงการกลัน่กรองรูปแบบ และการเขียนบรรณานุกรม เอกสารอา้งอิง  มิใช่กลัน่กรองเน้ือหา)
ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ โดยใชเ้วลากลัน่กรองไม่เกิน ๑๕ วนั  
 ๑.๓ แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน จากบัญชีรายช่ือ              
ผูป้ระเมินการสอนท่ีสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
 ๑.๔ การประเมินการสอนใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
 ๑.๕ ระบุการประเมินผลงานทางวิชาการ ตอ้งมีการประชุมกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ โดยตดัสินถือเสียงขา้งมาก 
 ๑.๖ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งได้ใน ๒ กรณี 
คือ กรณีไม่มีการแกไ้ขและมีมติใหแ้กไ้ข (เดิมระบุแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ีลงทะเบียนรับเร่ือง) 
  ๒. ให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง แนวทางการ
ประเมินการสอนของอาจารยเ์พื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ใช้แบบประเมินตามท่ี
สภาวชิาการเสนอ 
 

 ๔.๑๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการบริหารบณัฑิต
วทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า  สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี                  
๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๑ อนุมติัโครงการจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั และให้เสนอ (ร่าง) 
ขอ้บงัคบัฯว่าด้วยการจดัตั้ งบณัฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาจึงเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการบริหารบณัฑิต
วทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสาระส าคญัคือ  
  ๑. ให้จดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั และให้มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ๒. มีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยตาม องค์ประกอบตามมติสภา
มหาวทิยาลยัคร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (ขอ้ ๕) 

/๓. อ านาจหนา้ท่ี... 
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  ๓. อ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั (ขอ้ ๖) 
  ๔. ส่วนงานภายในบณัฑิตวทิยาลยั ตามมติสภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๕ มกราคม  ๒๕๕๑   
  ๕. การสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และคุณสมบติั (ขอ้ ๑๐ – ๑๑) และ
การแต่งตั้งรองคณบดี  (ขอ้ ๑๖) 
  ๖. การไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งของคณบดี และรองคณบดี 
 มติทีป่ระชุม 
  ๑. ให้ความเห็นชอบ โดยเสนอแนะให้ปรับช่ือส่วนงานภายในบณัฑิต
วิทยาลยั จาก “ศูนยว์ิจยัสหวิทยาการเพื่อการพฒันา” เป็น “งานวิชาการและงานวิจยั” ทั้งน้ีเพื่อมิให้
เกิดความสับสนทั้งสถานภาพและภาระหนา้ท่ีกบัสถาบนัวจิยัและพฒันา ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ๒. มอบมหาวทิยาลยัพิจารณาภาพรวมของมหาวทิยาลยัวา่ควรมีส่วนงานใด
เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนบุคลากร เพื่อจะได้จดัท า
โครงสร้างและระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีสอดคลอ้งกนั 
 

 ๔.๑๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัตั้งและการ
ด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   รองอธิการบดีกิจการพิเศษ เสนอว่า ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจัดโครงการจดัตั้ งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ไดเ้สนอโครงการจดัตั้งศูนยบ์่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลยัต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตกลงเป็นผู ้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหน่ึงท่ีตกลงรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา  ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยมหาวิทยาลยัตอ้งจดัสรรงบประมาณรายไดส้มทบ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การด าเนินงานโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ และแผนปฏิบติัการ มหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นควรใหศู้นยบ์่มเพาะวสิาหกิจมีการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระ มีฐานะเป็นองคก์รในก ากบัของ
มหาวทิยาลยั จึงเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัตั้งและการด าเนินงาน
หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีสาระส าคญั ไดแ้ก่ 
 ๑. ให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นองค์กรในก ากบัของมหาวิทยาลยั มี
การบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระจากระบบราชการ 
  ๒. วตัถุประสงคข์องหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  ๓. แหล่งของรายได ้
  ๔. คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๕. บุคลากรของหน่วยบ่มเพาะ 

/๖. ค่าตอบแทน 
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  ๖. ค่าตอบแทน 

  ๗. การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง การลา อตัราเงินเดือน การประเมินผล 
  ๘. งานพสัดุ  งบประมาณ  การเงิน 
   มติทีป่ระชุม เห็นชอบในหลกัการ โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 ๑. การด าเนินงานเชิงธุรกิจตอ้งมีนักวิชาชีพท่ีมีมุมมองด้านการตลาดเป็น
ผูจ้ดัการ 
  ๒. ลดจ านวนคณะกรรมการในขอ้ ๘, ๑๐, ๑๓ แห่ง (ร่าง) ลงเหลือเพียง 
๒ ชุด คือ ชุดอ านวยการ และชุดท่ีรวมกรรมการด าเนินงานเขา้กบักรรมการปฏิบติังาน (โดยให้มี
สัดส่วนคนใน : ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เท่ากบั  ๕๐ : ๕๐) 
 ๓. ตรวจสอบและแก้ไขช่ือส่วนงานให้ตรงกนัทุกแห่งใน (ร่าง) ว่าเป็น 
ศูนยบ์่มเพาะ ฯ หรือหน่วยบ่มเพาะฯ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ การก าหนดระดบัต าแหน่งผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน 
   ที่ประชุม รับทราบ การอนุมติัการก าหนดระดบัต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง
นโยบายและแผน เป็นระดบั ๗-๘ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั ในการ
ประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๕๑  
 

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๖.๑ การจดัการศึกษาปริญญาโทต่อยอดหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
  ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ  เสนอวา่ พบปัญหาการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ต่อยอด
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ท่ีอนุญาตใหน้กัศึกษาโอนหน่วยกิตจากหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ไดท้ั้ง ๒๗ หน่วยกิต ขณะท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตใหโ้อน
หน่วยกิตไดเ้พียง ๑ ใน ๓  จึงขอใหบ้รรจุปัญหาน้ีเป็นวาระพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป   
 ทีป่ระชุม รับทราบ และอธิการบดีรับจะไปประสานกบัฝ่ายวชิาการ 
 

 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน แลว้ปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 

             ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร 
               นางนฤชล  เรือนงาม           นางพรพรรณ  นินนาท          
                   ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

E\สภามหาวิทยาลยั\รายงานการประชุม\คร้ังท่ี ๗_๒๕๕๑\จิตติมา 


