
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๓ 

วันเสารที่   ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๓ 
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

-------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานวุัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๕.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๙. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๒. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจอ่ืน) 
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจอ่ืน) 
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 4๑.๑  การเสนอช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเปนผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยผูประสงคจะเสนอช่ือ เสนอช่ือตามแบบฟอรม
พรอมขอมูลตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดตอเลขานุการกรรมการสรรหาฯ ไดตั้งแตวันท่ี ๒๐ 
กันยายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  

ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 5๑.๒  คําพิพากษาศาลปกครองกรณีการอนุมัตแิตงต้ังผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ศาลปกครองระยองไดพิพากษายกฟองกรณี
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  คํามา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญ  แกวประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย              
ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง  ซ่ึงเสนอเร่ืองเพ่ือขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการกอนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ไดยื่นฟองสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
ใหยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯ และคําส่ังแตงต้ังท้ัง ๔ ราย ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตวันท่ี
แกไขผลงานทางวิชาการเรียบรอยแลวใหมีมติอนุมัติและแตงต้ังใหมตั้งแตวันท่ีเลขานุการกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการรับเร่ือง โดยศาลวินิจฉัยแลววาการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตองดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ซ่ึงเปนกฎหมายหลัก การนําหลักเกณฑท่ี ก.ค.กําหนดมาใชในกรณี
นั้น เปนไปตามบทเฉพาะกาลของประกาศ ก.พ.อ. ท่ีระบุใหนํามาใชกับผูท่ีขอกําหนดตําแหนงท่ีเสนอ
เร่ืองกอนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอเพิ่มเติมวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยที่  
อางถึงในสํานวนฟองนั้น  ศาลพิจารณาเห็นวา เปนขอบังคับท่ีขัดตอประกาศ  ก .พ .อ .  ท้ังนี้                         
สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแกไขและออกเปนขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. 
เรียบรอยแลว 
    นายกสภามหาวิทยาลัย อดีตประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
และศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี  ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คนปจจุบัน เสนอ
เพิ่มเติมเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยมีความม่ันใจวากรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการ          
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บนพื้นฐานความถูกตอง โปรงใส สําหรับการฟองรองและคําพิพากษาในเร่ืองดังกลาว จึงเปนการ               
สอบทานการดําเนินงานของคณะกรรมการที่จะสงผลใหคณะกรรมการ และมหาวิทยาลัยมีความ
แข็งแกรงในการดําเนินงานยิ่งข้ึน  

ท่ีประชุมรับทราบ     
 
 6๑.๓  ประชาสัมพันธเอกสาร 
  มหาวิทยาลัย โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพครู และศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและ
ทองถ่ิน ไดจัดทํา สพค. สาสน และหนังสือคูมือวิถีพุทธ วิถีไทย เพื่อประชาสัมพันธผลงานและเผยแพร
สาระความรู นอกจากน้ีทราบวา Associate Professor Dr.Fred Finley ซ่ึงเปนผูหนึ่งท่ีลงบทความใน 
สพค.สาสน จะมาประเทศไทยในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ จึงขอใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
เรงวางแผนการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และประสาน Associate Professor Dr.Fred Finley 
ใหมีสวนรวมในกิจกรรม 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเห็นชอบตามเสนอ   
 
 7๑.๔  ปรับวาระการประชุม 
  เนื่องจากมีกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ลาออกจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ๑ ราย และเพื่อให
การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงมีมติใหทาบทามนายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล เปนกรรมการ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง เพื่อจะไดทําหนาท่ีกรรมการในการรับฟงความเห็นจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  ในวันท่ี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๓  จึงจํ า เปนตองนําวาระการพิจารณาประกาศ                             
สภามหาวิทยาลัย เร่ือง แตงต้ังกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มา
พิจารณากอนวาระสืบเนื่อง ซ่ึงเปนเร่ืองการพิจารณาแนวทางการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
หนวยงาน และผูบริหาร ในวาระท่ี ๓.๑ ตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเห็นชอบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี                 
๖/๒๕๕๓  เม่ือวันเสารท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓  โดยมีการแกไขระเบียบวาระท่ี ๓.๑ หนา๔ ขอ ๙ 
บรรทัดท่ี ๒๒ เปน “๙. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ไดกําหนดกรอบการพัฒนาประเทศ โดยจะเนนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมีความ
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เขมแข็งท้ังดานอาชีพ รายได และการศึกษา จึงเปนโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร             
จะมีสวนรวมโดยจัดทําโครงการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน และมุงพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ
ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม และความสงบสุข”  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง แตงตั้งกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
มีมติใหทาบทามนายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล เปนกรรมการดานการเงินการบัญชีแทนผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สุจิตรา  ตุลยาเดชานนท ท่ีลาออกไป และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ัง ตั้งแตวันท่ี             
๑ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อจะไดทําหนาท่ีกรรมการในการรับฟงความเห็นจากผูบริหารเกี่ยวกับ                  
แนวทางการประเมินผูบริหาร ในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงนายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุลไมขัดของ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตาม (ราง) ประกาศท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาแนวทางการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย หนวยงาน และผูบริหาร  
รอบ ๑๒ เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
นําเสนอวากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามท่ี           
สภามหาวิทยาลัยคร้ังกอนมอบหมายใหพบผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อช้ีแจงและรับฟงขอคิดเห็นเกีย่วกบั
แนวทางการประเมินผูบริหารโดยไดดําเนินการเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ซ่ึงไดรับความเห็นเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. กรอบการประเมินผูบริหาร 
 - ขอใหนําการวางแผนและพัฒนาหนวยงานตามวิสัยทัศนท่ีไดนําเสนอ
ไว มาประกอบแนวทางการประเมินดวย 
  - ขอใหพิจารณาการสรางเครือขายความรวมมือจากหลักฐานอ่ืน
นอกจาก MOU ดวย 
  - ขอใหพิจารณาผลงานโดดเดน จากประกาศยกยองในระดับจังหวัดดวย 
 
 

/๒. การสํารวจ…
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  ๒. การสํารวจความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
    - ควรระบุวัตถุประสงคของการสํารวจใหชัดเจนวา แบบสํารวจนี้เพื่อ
เก็บขอมูลไปประกอบปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของผูบริหาร 
    - ควรขยายความระยะเวลาของปงบประมาณในการบริหารท่ีใหแสดง
ความคิดเห็นใหชัดเจน (ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓) 
    - ตัดขอความ “มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได” ออกจากคําถาม 
เนื่องจากมีความหมายรวมอยูในหัวขอการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในขอ ๗ อยูแลว 
    - เพิ่มชองแสดงความเห็น “ไมทราบ” หากตองมีการใชแบบสํารวจนี้จริง 
   ท้ังนี้ผูบริหารไดใหขอสังเกตวา หากมีการสํารวจความเห็นผูเกี่ยวของทุกคน
ทุกระดับอาจมีขอมูลจากความรูสึกพอใจ/ไมพอใจ ในการตอบแบบสํารวจ เนื่องจากบางคนอาจ                
ไมทราบขอมูล ดังนั้นหากผลการสํารวจเปนไปในทางลบ อาจทําใหเกิดปญหาในการบริหารงานตอไป 
เนื่องจากผูบริหารตองบริหารงานตามนโยบายซ่ึงอาจจะขัดกับความพอใจของบางคนได อยางไรก็ตาม
หากตองใชแนวประเมินจากการสํารวจนี้ อธิการบดีเสนอใหสํารวจความเห็นจากองคกรท่ีเกี่ยวของกับ
ผูบริหาร ซ่ึงรวมไปถึงสวนงานภายนอกของทองถ่ินและจังหวัด ผูปกครอง และส่ือมวลชนในการ
ประเมินผลงานอธิการบดีดวย 
   ท้ังนี้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได
ช้ีแจงในที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยวาการสํารวจในลักษณะนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารในการ
สะทอนสวนท่ีผูบริหารควรปรับปรุงพัฒนา สวนขอสังเกตกรณีบุคลากรบางคนอาจไมทราบ
รายละเอียดของการบริหารนั้น กรรมการจะพิจารณาใหน้ําหนักความเห็นของบุคลากรแตละกลุม              
มากนอยตางกันไปตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
   อนึ่ งประธานกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย เสนอขอมูลเพิ่มเติมวาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นควรใหมีการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และผูบริหารโดยใหองคกรภายนอกเปนผูดําเนินการ รวมท้ังทําส่ือผลการประเมินใน           
เชิงบวกเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธท่ัวไปทั้งภายในและภายนอก โดยชวงปแรกอาจขอความอนเุคราะห
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการไวกอน 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
   ๑. การประเมินผูบริหารนี้เปนการประเมินเพื่อการพัฒนาสรางเสริมศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงโดยธรรมชาติของการสํารวจความเห็น ตองมีท้ังเชิงบวกและลบ ดังนั้น การประเมิน
ในลักษณะนี้ตองประเมินบนฐานท่ีเปนมาตรฐานและฐานสัญญาประชาคม ซ่ึงแบบสํารวจตองเปน
แบบสํารวจท่ีเปนมาตรฐาน แตพบวาแบบสํารวจท่ีเสนอนี้ เปนลักษณะการสํารวจความพึงพอใจ 

/๒. ผูที่จะมีความเห็น…
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   ๒. ผูท่ีจะมีความเห็นเพื่อประเมินผูบริหารตองเปนผูท่ีทราบวาผูบริหารควร
เปนอยางไร ผูใหขอมูลในการสํารวจจึงควรเปนผูบริหารทั้งท่ีระดับสูงกวาหรือตํ่ากวา จึงควรสํารวจ
ขอมูลในลักษณะ Focus group เพื่อใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินไดในเชิงสรางสรรค 
   ๓. ผลการประเมินควรนําผลไปใชประโยชนในการรายงานไดหลายเร่ือง 
เชน ก.พ.ร. สมศ. การพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติงานตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนด เปนตน 
ดังนั้นจึงควรสอดคลองกับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยตองรองรับการประเมิน 
เพื่อใหมีการประเมินเพียงคร้ังเดียว  
  ๔. ผูปฏิบัติราชการทุกคนตองทราบจุดยืนของหนวยงาน การเพิ่มความเห็น 
“ไมทราบ” แลวมีผูใหความเห็นวาไมทราบ อาจแปลความหมายได ๒ ลักษณะ คือ แสดงถึงการไมรับรู
ของบุคลากร หรือสะทอนถึงความรูสึกไมชอบการปฏิบัติงาน 
   ๕. การใหหนวยงานภายนอกมารวมประเมินนั้น หนวยงานดังกลาวตอง
เขาใจบริบทและธรรมชาติของมหาวิทยาลัยดีพอ 
  มติท่ีประชุม 
   ๑. เห็นชอบตามกรอบการประเมินผูบริหารเนื่องจากเปนกรอบการประเมิน
เดิมท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติไวแลว ท้ังนี้เห็นชอบใหเพิ่มเติมแนวทางการพิจารณาตามท่ีผูบริหาร
เสนอ 
  ๒. การประเมินผูบริหารใหประเมินตามคํารับรองและวิสัยทัศนท่ีผูบริหาร
ไดเสนอไว 
   ๓. ใหมีการประเมินมหาวิทยาลัย และผูบริหารจากองคกรภายนอกควบคูกับ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินภายในในชวงคร่ึงวาระของการดํารงตําแหนงผูบริหาร โดยมอบ               
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลสรุปในภาพรวมของการบริหารงานของผูบริหารในชวงคร่ึง
วาระของการบริหาร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๒ การจัดต้ังสวนงานภายใน 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเปนเลขานุการกรรมการกฎหมาย 
นําเสนอวาคณะกรรมการกฎหมายไดพิจารณาปรับแก และเห็นชอบใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายใน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การจัดต้ังสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนงานภายใน เรียบรอยแลว โดย
พิจารณาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

/มติท่ีประชุม
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   มติท่ีประชุม 
  ๑. เห็นชอบใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การ
จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายใน โดยใหแกไขคําวา “Graduated” เปน “Graduate” ใหถูกตอง 
  ๒. เห็นชอบใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การ
จัดต้ังสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนงานภายใน 
 
 ๔.๓ การแตงต้ังคณะกรรมการประจําสวนงานภายใน 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาเพื่อใหการดําเนินงานของสวนงาน
ภายในเปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารและการ
ดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงนําเสนอ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ (ราง) ประกาศ                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงอธิการบดี
เสนอใหมีผูชวยเลขานุการใน (ราง) ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยดวย เพื่อ
พิจารณาใหความชอบ 
   ท่ีประชุมเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอแตงต้ังคณะกรรมการท่ีมี
ผูทรงคุณวุฒิ โดยใหแนบประวัติกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการพิจารณาดวยทุกคร้ัง 
   มติท่ีประชุม 
  ๑. เห็นชอบใน (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง 
แตงต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดย 
    (๑) ใหระบุช่ือ ดร.วิวัฒน   ศัลยกําธร เปนประธานกรรมการแทนการใช
ตําแหนงประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
    (๒) ตัดอธิการบดีออกเนื่องจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยท่ีมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ซ่ึงตองเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยช้ีชาด
ประเด็นปญหาตาง ๆ อยูแลว 
    (๓) ให ศาสตราจารย ดร.สุนทร  บุญญาธิการ เปนกรรมการในกลุม
กรรมการอื่นท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
สังคมศาสตร ตามความหมายในองคประกอบของคณะกรรมการประจําสวนงานภายในท่ีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๓ กําหนด 
    (๔) ใหระบุระยะเวลาแหงวาระคณะกรรมการใหชัดเจน 

/๒. เห็นชอบใน (ราง) …
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  ๒. เห็นชอบใน (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง 
แตงต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหระบุระยะเวลาแหงวาระคณะกรรมการใหชัดเจน 
และใหเพิ่มเติมประวัติกรรมการผูทรงคุณวุฒิไวในเอกสารประกอบการประชุมดวย 
 
 ๔.๔ พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  อาจารยจักรพันธ  ปนทอง  นําเสนอหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรท่ีนําเสนอเปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติไวเม่ือป พ.ศ. 
๒๕๔๘ โดยการปรับปรุงคร้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒. มีการปรับรายวิชาพ้ืนฐานใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับหลักสูตร โดยการ
ปรับเนื้อหาในรายวิชาฟสิกส  เคมี  และคณิตศาสตร  การเพิ่มจํานวนวิชาคณิตศาสตร 
   ๓. มีการปรับปรุงหนวยกิตจากเดิม ๑๖๖ หนวยกิต เปน ๑๔๘ หนวยกิต ตาม
ขอเสนอของสภาวิชาการ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปราย สรุปไดดังนี้    
   ๑. หลักสูตรท่ีเสนอเปนหลักสูตรปรับปรุงตองไมเปล่ียนแปลงหรือกระทบ
ตอโครงสรางหลักสูตรเดิม ไดแก สภาพแวดลอม  การวัดและประเมินผล  คําอธิบายรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ ตองไมเปล่ียนแปลงมาก  กรณีมีการเปล่ียนแปลงมากตองปรับปรัชญา วัตถุประสงค ให
สอดคลอง 
   ๒. รายละเอียดการเปรียบเทียบเนื้อหาการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมเปน
หลักสูตรปรับปรุงตองบรรจุเปนเนื้อหาสําคัญ มิใชภาคผนวก 
   ๓. การเสนอหลักสูตรปรับปรุง ตองมีวัตถุประสงคของการปรับปรุงและ
แนวทางในการปรับปรุงท่ีมาจากการวิเคราะหผลการประเมินหลักสูตรเดิม ซ่ึงผานความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ  
  มติท่ีประชุม 
   ๑. เห็นชอบในหลักการโดยใหนํากลับไปปรับเอกสารโดยพิจารณาประเด็น
อภิปรายประกอบในประเด็นตอไปนี้ และนําเสนอพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
    (๑) รูปแบบเอกสาร 
    (๒) เหตุผลวัตถุประสงคในการปรับปรุงหลักสูตร 

/(๓) เปรียบเทียบประเด็น…
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    (๓) เปรียบเทียบประเด็นท่ีมีการปรับปรุงพรอมเหตุผล ท้ังนี้ควรมีขอมูล
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนดวย 
    (๔) ผลการประเมินหลักสูตร และความตองการหลักสูตร 
   ๒. ใหหลักการการนําเสนอวาระเพ่ือพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง และ
หลักสูตรใหม วาควรแสดงรายการตรวจสอบตามประเด็นมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ 
กําหนด ท้ังมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแลวแตกรณี 
   ๓. เสนอแนะใหสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรในประเด็นโครงสราง
หลักสูตรวามีการเปล่ียนแปลงหรือไม เพราะจะสงผลกระทบตอประเภทของหลักสูตรวาเปนหลักสูตร
ปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม และพิจารณาประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อลงสูการปฏิบัติอัน
เนื่องจากผลการประเมินหลักสูตร 
   ท้ังนี้อาจมีความเช่ือมโยงระหวางสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ โดยอาศัย
กลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานการจัดการศึกษาและการวิจัย
เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 
 ๔.๕ หารือหลักการเพื่อเสริมนโยบายการบริหารงานบุคคล 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเลขานุการกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย นําเสนอวาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมเม่ือวันท่ี  
๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นควรหารือสภามหาวิทยาลัยในหลักการเพ่ือเสริมแนวปฏิบัติท่ี
สอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยไดคนเกงคนดีมาปฏิบัติงานโดยให
คาตอบแทนสูง โดยพิจารณาเสนอแนวทางตาง ๆ ไวดังนี้ 
  ๑. กรณี ผูสมัครในตําแหนงอาจารยอัตราจางช่ัวคราว ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกใน
สาขาขาดแคลนใหบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได 
  ๒. กรณี ผูสมัครในตําแหนงอาจารยอัตราจางช่ัวคราว หรือในตําแหนง               
สายสนับสนุน ท่ีมีประสบการณจากภายนอก และเปนผูมีความรูความสามารถพิเศษ ใหปรับอัตรา
เงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑปละ ๑ , ๒ หรือ ๓ ข้ัน หรือเทียบเคียงสัดสวนกับเงินเดือนท่ีเคยไดรับจาก
หนวยงานเดิม  แลวแตกรณี 
   ๓.  กรณี ผูสมัครในตําแหนงอัตราจางช่ัวคราวท่ีปฏิบัติงานเฉพาะกิจเปน
โครงการพิเศษ ซ่ึงมีประสบการณจากภายนอก และเปนผูมีความรูความสามารถพิเศษ ใหไดรับอัตรา
เงินเดือนสูงพิเศษ 
   ๔.  กรณี ผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ท่ีมีวุฒิตรงกับงาน เชน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ  งานสถาปนิก  งานวิศวกร  งานชาง  งานดนตรีและนาฏศิลป เปนตน ใหปรับ
อัตราเงินเดือนสูงข้ึน โดยอาจเทียบเคียงกับคาตอบแทนใบประกอบวิชาชีพช้ันสูง 

/นอกจากน้ีเลขานุการ…
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   นอกจากนี้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซ่ึงจะแบงประเภท
บุคลากรเปนสายวิชาการ โดยกําหนดเงินเดือนข้ันตํ่าของผูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและ         
ปริญญาเอก และบุคลากรสายสนับสนุน (ซ่ึงเทียบไดกับขาราชการระดับ ๓-๖) กําหนดเงินเดือนข้ันตํ่า
ของผูปฏิบัติการ ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ท้ังนี้ผูท่ีเขาบรรจุเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับเงินเดือนแรกบรรจุท่ีอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าเทากันทุกคน 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 
   ๑. การกําหนดเงินเดือนอาจดูตัวอยางจากหนวยงานภายนอก เชน การ
กําหนดเงินเดือนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จะ
กําหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิโดยมีข้ันเร่ิมตนการบรรจุท่ี ๓ ระดับ คือ ข้ันตํ่า ข้ันกลาง และข้ันสูง ซ่ึงการ
จะพิจารณาใหบุคคลใดไดรับเงินเดือนข้ันต่ําท่ีระดับใดจะพิจารณาวาเปนสาขาที่ขาดแคลน (พิจารณา
จากภาพรวมของประเทศ และเฉพาะหนวยงาน) และหรือมีผลงานสอดคลองกับตําแหนงเปนท่ี
ประจักษ หากมีคุณสมบัติท้ัง ๒ ขางตน จะใหไดรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุท่ีข้ันสูง ถามีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งจะใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุท่ีข้ันกลาง  และถาไมมีคุณสมบัติ ๒ ประเด็นขางตน 
จะใหไดรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุท่ีข้ันต่ํา และหากเปนผูมีประสบการณตรงอาจพิจารณาเพิ่มเติมเปน
พิเศษอีกสวนหนึ่ง 
   ๒. กรณีแนวทางคราว ๆ ท่ีเสนอไวนั้น สามารถดําเนินการไดโดยกําหนด
เปนระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจน ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมออกนอกระบบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยตอง
ทบทวนอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังจัดระดับเงินเดือนใหสอดคลอง
กับแนวทางที่เสนอ ท้ังนี้ตองพิจารณาเช่ือมโยงกับสถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัยดวย 
   ๓. เงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ ควรคํานึงถึงสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาวา
เปนสถาบันในประเทศ หรือตางประเทศดวย 
   ๔. อาจเพิ่มเติมสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยจัดเปนกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนสวัสดิการทางเลือก 
 
  ๔.๖ โครงการศึกษาดูงานและติดตามโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
เขตปกครองพิเศษฮองกง 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคล่ือนดานการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตร และพัฒนาวิชาชีพครู ในการประชุม
เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยท่ีมีพัฒนาการการจัดการศึกษาเทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รวมท้ัง

/มหาวิทยาลัยที่…
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มหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดมีบันทึกความรวมมือในเขตปกครองพิเศษฮองกง 
ระหวางวันท่ี ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยใชงบประมาณท้ังส้ิน ๕๓๔,๕๐๐ บาท 
  มติท่ีประชุม อนุมัติโครงการ และงบประมาณ 
 
 ๔.๗ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาคณะกรรมการสรรหาคณบดี            
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสร็จเรียบรอยแลว มีผูเขารับการสรรหา รวม ๒ ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พรพิมล  วิริยะกุล  และผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
เลือกผูดํารงตําแหนงของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   นายกสภามหาวิทยาลัย หารือท่ีประชุมถึงวิธีการเลือกบุคคล และระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงคณบดีท่ีจะไดรับแตงต้ังใหม  
   ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหใชวิธีการลงคะแนนลับ และเนื่องจากเหตุแหง
การสรรหาคณบดีในครั้งนี้ เนื่องจากคณบดีเดิมพนจากตําแหนงโดยวิธีการลาออก ซ่ึงไมมีขอกฎหมาย
กําหนดไวแตอยางใดวาใหผูท่ีไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระท่ีเหลืออยู
ของผูดํารงตําแหนงเดิม ดังนั้นคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่ีจะพิจารณาเลือกตอไปนี้นั้นจะมีวาระการ
ดํารงตําแหนง ๔ ป 
   จากน้ันท่ีประชุมไดลงคะแนนลับเพ่ือเลือกคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
นับคะแนนโดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  นายวิจิต  แกวเกิดเคน  และประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ เปนกรรมการนับคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล  
ไดรับคะแนน ๑๓ คะแนน และผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย  ไดรับคะแนน ๖ คะแนน 
  มติท่ีประชุม ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล  เปนคณบดี           
คณะวิทยาการจัดการ โดยมอบมหาวิทยาลัยจัดทําคําส่ังเพื่อเสนอแตงตั้งตอไป 
 
 ๔.๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 
๒๕๕๒ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย นําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวนัท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  
 

/มติท่ีประชุม



 -๑๒-

  มติท่ีประชุม 
   ๑. มอบงานเลขานุการ จัดสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอขอคิดเห็น เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะไดจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดภายในกําหนด เนื่องจาก
เอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุมมีเฉพาะขอมูลตัวเลขเทานั้น 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 
   ๓. ใหมหาวิทยาลัยวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังตอไป
โดยเผ่ือระยะเวลาท่ีจะสามารถดําเนินการตามมติท่ีประชุมขอ ๒ ไดทันเวลา 
 
 ๔.๙ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  และคําขอ
ตั้งงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
  มติท่ีประชุม 
   ๑. มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยนําเอกสารแผนปฏิบัติราชการไป
พิจารณากอน  พรอมกับมอบมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขอมูลเปรียบเทียบงบประมาณกับปกอนใหท่ีประชุม
พิจารณาประกอบ โดยใหนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง 
   ๒. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยใชงบประมาณเงินรายไดในชวงท่ียังไมได
พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังนี้ตองไมเกิน
วงเงินท่ีเคยไดรับอนุมัติในปท่ีผานมา 
   ๓. เสนอแนะใหฝายงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน            
ดานงบประมาณการเงิน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

๔.๑๐ ความกาวหนาของการพัฒนาและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอสรุปรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานเพิ่มเติมในสวนของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานการบริหารจัดการศึกษา
นอกท่ีตั้ง ซ่ึงไมไดปรากฏในเอกสารวาขณะนี้ไดแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหทราบ
มติสภามหาวิทยาลัยในการยุติการรับนักศึกษา และรายชื่อศูนยใหการศึกษาที่จะดําเนินการตอ ซ่ึง
ขณะนี้อยูระหวางการจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีจะเปดสอนใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน

/การจัดการศึกษา…



 -๑๓-

การจัดการศึกษานอกที่ตั้งกอนท่ีจะทําการเปดสอนตอไป และยืนยันวาหากยังมีคุณสมบัติไมครบตาม
มาตรฐานก็จะยังไมรับนักศึกษาใหม 
   ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติมอบมหาวิทยาลัยนําเสนอแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย ท้ัง ๕ ชุด เปนวาระเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ              
คร้ังท่ี ๑๙ ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย รวมเปนเกียรติ และรวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ             
คร้ังท่ี ๑๙ “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับการแกปญหาวิกฤติชาติ” ซ่ึงในปนี้บัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนเจาภาพจัดงานระหวางวันท่ี ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓  
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ ๘๔ หัวขอวิจัยเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
  มติท่ีประชุม มอบมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาประเด็น ๘๔ หัวขอวิจัย
ตามท่ีเคยแจงสภามหาวิทยาลัยทราบแนวทางการดําเนินงานในเบ้ืองตนไวบางแลว 
 
  เม่ือไมมีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน แลว               
ปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไปวันเสารท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองประชุม 
ช้ัน ๔ อาคารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๗.๓๐  น. 
 
      นางนฤชล  เรือนงาม             นางพรพรรณ  นินนาท 
         ผูจดรายงานการประชมุ                          ผูตรวจรายงานการประชุม            
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 
E\สภามหาวิทยาลัย\รายงานการประชุม\คร้ังที่ ๗_๒๕๕๓\จิตติมา 


	ผู้มาประชุม
	ผู้ไม่มาประชุม
	ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	๑.๑  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
	๑.๒  คำพิพากษาศาลปกครองกรณีการอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
	๑.๓  ประชาสัมพันธ์เอกสาร
	๑.๔  ปรับวาระการประชุม

	ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม


