
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๒ 

วันเสารที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
ณ หองประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 

 

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                  ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๔.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๗.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
  ๑๑. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 ๒. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

 
 
 

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
  ๑. อาจารยพรพรรณ  นินนาท    ทําหนาท่ีเลขานุการ 
 ๒. นายสุชาติ ทาตะนาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. นางนฤชล เรือนงาม   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 
  เนื่องจากไดครบกําหนดเวลาการรักษาราชการของผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์) จึงทําใหรองอธิการบดีท่ีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พนจาก
ตําแหนง อยางไรก็ดี เพื่อใหการพิจารณาวาระตาง ๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ท่ีประชุมจึงมีมติให 
อาจารยพรพรรณ  นินนาท  ทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมในการประชุมคร้ังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การประชุมวิชาการระดับชาติ “๒๕๕๒ ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวม
ประชุมวิชาการระดับชาติ “๒๕๕๒ ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”  ระหวางวันท่ี ๒-๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  
 

 ๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การหยุดการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติหนาท่ี วันศุกรท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดมีประกาศหยุดเรียน ๑ วัน ในวันศุกรท่ี 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เนื่องจากมีการประทวงและปดเสนทางการจราจรกรณีการสรางโรงไฟฟา 
   ท่ีประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๗/๒๕๕๒ เม่ือวันเสารท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑  พิจารณาแตงต้ังประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร 
   อาจารยพรพรรณ  นินนาท  นําเสนอวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติเลือกนายบุญทอง  
เตียรประเสริฐ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงนําเสนอ             
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตาม (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบตาม  (ราง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
ราชนครินทร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยมี                           
นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ เปนประธานกรรมการ 
 

 ๓.๒  โครงการสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการสภามหาวิทยาลัย 

   อาจารยพรพรรณ  นินนาท  นําเสนอโครงการสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ไดหารือกับผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน  
วิทยากรดําเนินการสัมมนาสภาฯ คร้ังกอน ซ่ึงจะเชิญมาเปนวิทยากรดําเนินงานในคร้ังนี้อีกเชนกัน  
โดยปรับกิจกรรมให เหลือ  ๑  วัน  ตามมติสภามหาวิทยาลัย  โดยจะจัดสัมมนา  ในวันเสาร ท่ี                              
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ช้ัน ๔ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร บางคลา 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

 ๓.๓  การประเมินศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  คํามา นําเสนอรายงานผลการดําเนินการจัด
การศึกษานอกท่ีตั้งในภาพรวม ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปราย ดังนี้ 
 ๑. โครงสรางการบริหารจัดการข้ึนตรงตออธิการบดี และมีกรรมการ
รับผิดชอบแตละศูนยการศึกษา  แตไมมีโครงสรางตามระบบราชการทําใหการจัดการไมเปนเอกภาพ  
ระบบตรวจสอบทําไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํากับคุณภาพผูสอน และการเรียนการสอน 
  ๒. สภาวิชาการตองมีหนาท่ีในการดูแลการจัดการศึกษา รวมทั้งการบริหาร
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษานอกท่ีตั้งดวย 

  ๓. คณบดีตองมีบทบาทโดยตรงกับการเพิ่มจํานวนนักศึกษาศูนยนอกท่ีตั้ง 
  ๔. ศูนยใหการศึกษานอกท่ีตั้งตองนับเปนรายศูนยไมใชจัดเปนกลุมศูนย 

/๕. การจะพิจารณาใหมีมติ… 
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 ๕. การจะพิจารณาใหมีมติปดหรือเปดศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งตองมีขอมูล
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดประกอบการพิจารณา 
 ๖. คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนยนอกท่ีตั้ง ตองคํานึงถึงประเด็น
ตอไปนี้ 
  - ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนประจําแตละศูนยในแตละ
หลักสูตรท่ีเปดสอน 

   - ตองแสดงถึงรายรับ-จาย โดยตองนํารายรับมาพัฒนาองคกรดวย
นอกจากการนําไปใชเปนคาตอบแทน 

  - กระบวนการใหคําปรึกษา และเปนพี่เล้ียงทางวิชาการ 

   - ตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีชัดเจน 

  มติท่ีประชุม 

  ๑. ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเบ้ืองตน โดยนําผล
การประเมินศูนยใหการศึกษานอกท่ีตั้ง ท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษา
ไวในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ รวม ๔ ศูนย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบไวแลว  ผนวกกับ
การสํารวจในภาพรวมท่ีนําเสนอ โดยแจงวามหาวิทยาลัยกําลังจัดระบบเพ่ือทบทวนการจัดการศึกษา
นอกท่ีตั้งตามเกณฑในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณารายงานใหทราบ
อีกคร้ังภายในระยะเวลา ๖ เดือน 

  ๒. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาขอมูลการดําเนินงานของศูนยให
การศึกษานอกท่ีตั้ง และเสนอความเห็นตามประเด็นความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความเห็นของคณบดีเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการท่ีคุมคา 
ท้ังนี้ใหนําเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดวย 

  
 ๓.๔  ทบทวนการพิจารณาหลักสูตรใหม : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
สําหรับชาวตางประเทศ 
   อาจารยวรี  เรืองสุข  ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เสนอวาไมสามารถนํา
รายวิชาในหลักสูตร ค.บ. (ภาษาไทย) มาใชในการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตางประเทศ เนื่องจาก
ความลึกซ้ึงของเน้ือหาในหลักสูตรท่ีสอนนักศึกษาไทยจะแตกตางจากเน้ือหาซ่ึงใชกับนักศึกษา
ตางประเทศโดยส้ินเชิง นอกจากนี้สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๒ พิจารณาแลวคงมีมติเห็นชอบในหลักสูตรใหมท่ีเสนอ เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีศึกษา
แบบอยางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน และผานการพิจารณาจากกรรมการวิพากษเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอให
ท่ีประชุมทบทวนมติการไมอนุมัติหลักสูตร 

/ประธานที่ประชุม ช้ีแจง… 



 - ๕ - 

   ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไมเห็นชอบนั้น มิได
ทักทวงในเนื้อหาวิชาการ แตเนื่องจากเปนหลักสูตรใหม ซ่ึงตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมติสภามหาวิทยาลัย กําหนดใหหลักสูตรใหมท่ีจะเปดสอนตองไดรับการอนุมัติ
หลักสูตรกอนเปดภาคการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ดังนั้นจึงมีมติใหจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุงท่ี
เช่ือมโยงกับหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู คือ หลักสูตร ค.บ. (ภาษาไทย) ผนวกกับขอเสนอแนะท่ีสภา
มหาวิทยาลัยคร้ังกอนไดใหไว   

  มติท่ีประชุม  ใหจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุง โดยเห็นชอบในหลักการ  
 
 ๓.๕  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรไดลงมติเลือก
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ดังนั้นจึงยังไมสมควรใหมีการพิจารณาในวันนี้ 
  มติท่ีประชุม ใหประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวาระการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๘.๐๐ น.              
ณ หองประชุม ๒ ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ผลการประเมินผูบริหาร 
   จัดทํารายงานเปน “บันทึกลับ”  
 

๔.๒ แตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    

   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ ไดดํารง
ตําแหนงผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ครบหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตยังไมมีพระบรมราชโองการ              
โปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดี จึงจําเปนตองพิจารณาแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี โดย
พิจารณาจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                    
ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง แลวสรุปมติจากเสียงขางมากในการ
ลงคะแนนลับ โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแกว อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย และอาจารยประยุทธ อินแบน  
เปนกรรมการนับคะแนน 
  มติท่ีประชุม มีมติแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยเอนก  เทพสุภรณกุล  เปนผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดี  (จากคะแนนเสียง ๑๐ คะแนน ขณะท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ 
ไดรับคะแนนเสียง ๖ คะแนน จากผูออกเสียงท้ังหมด ๑๗ คน ซ่ึงมีคะแนนเปนโมฆะ ๑ เสียง)  ตั้งแต
วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เปนตนไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดี แต             
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

/๔.๓ (ราง) ระเบียบ... 
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๔.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. ....    

   เนื่องจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีกลุมบุคลากรประเภทพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ จึง
เห็นชอบใหแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เพื่อใหสิทธิประโยชนครอบคลุมไปยังกลุมบุคลากรดังกลาว พรอมท้ังแกไขขอความตาง ๆ ให
สอดคลองกับเจตนารมณของระเบียบ  ปรับวงเงินท่ีเหรัญญิกมีอํานาจการเก็บรักษา ระบุจํานวนเงินท่ี
ชัดเจนท่ีมหาวิทยาลัยตองจัดสรรเพื่อสมทบกองทุน  ปรับองคประกอบคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการ ท้ังนี้มีบทเฉพาะกาลสําหรับการดําเนินการเดิมท่ียังไมแลวเสร็จ ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมาย
ไดพิจารณาปรับแกขอความ และรูปแบบของ (ราง) ระเบียบเรียบรอยแลว โดยมีสาระตามเจตนาของ
มหาวิทยาลัย 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบตาม (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 
 

  ๔.๔ พิจารณาอนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และอนุปริญญา 
  มติท่ีประชุม  อนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และอนุปริญญา แก
ผูสําเร็จการศึกษา รวม ๑,๔๐๕ คน  จําแนกเปน 

ปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา      ๒ คน  

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต                     ๖ คน  

ปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา                    ๑๔  คน   

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร                         ๔๘๗ คน 

สาขาวิชาศิลปศาสตร                          ๒๕๖ คน    

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ              ๖๓๘ คน    

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร                  ๑  คน 

อนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร                               ๑  คน  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑  การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์  รายงานผลการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา ในชวงท่ีดํารงตําแหนงผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ดังนี้ 
   ๑. หนวยงานสนับสนุน มีสํานักงานหลักในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา และไดเร่ิมมาปฏิบัติงานแลว ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  แตยังคงมี

/ปญหาที่คณะ  … 
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   ๒. นักศึกษาท่ีพักหอพัก รวมท้ังส้ินประมาณ ๕๐๐ คนเศษ  พักในหอพัก
มหาวิทยาลัย ๔๐๐ คนเศษ และสวนท่ีเหลือไดประสานหอพักเอกชนใหนักศึกษาไดเขาพักในราคาถูก 
คนละ ๔๒๐ บาท/เดือน 

   ๓. มหาวิทยาลัยจัดพาหนะรับ-สงนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี โดยเชารถ
เอกชนเพื่อเสริมการรับ-สงนักศึกษา ๓ คัน วันละ ๒ เท่ียว อัตราคาเชาเท่ียวละ ๑,๐๐๐ บาท โดยจัดรถสง
นักศึกษาชวงเชาถึงเวลา ๘.๐๐ น. และชวงบายต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สําหรับนักศึกษาท่ี

ตองการเดินทางกลับนอกเหนือชวงเวลาดังกลาวใหใชบริการรถสองแถวรับจาง   
   นอกจากนี้ยังแจงยอดนักศึกษาใหมภาคปกติ จํานวน ๑,๐๙๔ คน สูงกวา                   
ปท่ีแลวประมาณ ๔๐๐ คน และจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากเพิ่มจาก ๒๙๑ ลานบาทเศษ เปน ๓๑๔ ลาน
บาทเศษ 

   ท่ีประชุม รับทราบ และช่ืนชมท่ีบริหารจัดการใหมีการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
 
 ๕.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  อาจารยพรพรรณ  นินนาท นําเสนอวา คณะครุศาสตร แจงวาไมสามารถแกไข
เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยเพิ่มขอความการยกเวนรายวิชาของผูเรียนท่ีสําเร็จ
การศึกษาในสาขาการศึกษาท่ียังขาดบางรายวิชาท่ีคุรุสภากําหนดได เนื่องจากคุรุสภาจะเปนผูพิจารณาใน
กรณีผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาการศึกษามาแลว วาจะตองเขารับการอบรมเสริมในรายวิชาใด โดย
ตองเขารับการอบรม ณ สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดอบรมเปนรายวิชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ราชนครินทร ยังไมมีหลักสูตรอบรมดังกลาว สวนการเทียบโอนหนวยกิตในระดับการศึกษาเดียวกัน 
สามารถดําเนินการไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม) อยูแลว 

   ท่ีประชุม รับทราบ  และเห็นชอบใหนําเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต (วิชาชีพครู) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับรอง/รับทราบตอไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ /
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ คัดเลือกผูแทนเปนกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
   อาจารยพรพรรณ นินนาท นําเสนอวาเนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย ซ่ึงเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ครบวาระผูบริหาร และพนจากตําแหนง จึงขออนุญาตใหมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการใหมโดยดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการทดแทน และจะนํามาแจงท่ีประชุมทราบตอไป 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 ๖.๒ จดหมายเปดผนึก 
   ดวยมีจดหมายเปดผนึกจากอาจารยวัฒนา  พิลาจันทร  และอาจารยธีรยุทธ  
จันทรเขียว  ถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีขอคําถามตาง ๆ  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทํา (ราง) 
จดหมายเปดผนึกเพื่อตอบประเด็นคําถามตาง ๆ โดยเวียนขอความเห็นชอบจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแลวแจงผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
 
 ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน และกําหนดประชุมคร้ังตอไป วันพฤหัสบดีท่ี              
๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๘ .๐๐ น. ณ  หองประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๑๕   น. 
 
  นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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