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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๙/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   กรรมการ 
 ๓.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ                          กรรมการ  
 ๔.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๘. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เทียนนอ้ย  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๕.  อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
  ๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๗. อาจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๓. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๔. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ     
 ๕. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ๑.๑ ประกาศสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น ำเสนอผลกำรเลือกประธำนกรรมกำร               
รองประธำนกรรมกำร  และกรรมกำรและเลขำนุกำรกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยัรำชภฏั      
รำชนครินทร์ ในกำรประชุมกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ คร้ังท่ี                    
๑/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๙  กรกฎำคม  ๒๕๕๑  ดงัน้ี  
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.วชิยั  เทียนนอ้ย เป็นประธำนกรรมกำร 
 นำยวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
 อำจำรยไ์ตรภพ โคตรวงษำ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
   และท่ีประชุมมีมติให้ อำจำรย์อำรียำ บุญทวี  เป็นกรรมกำรและผูช่้วย 
เลขำนุกำร ซ่ึงประธำนกรรมกำรไดเ้ขำ้ประชุมสภำมหำวทิยำลยัคร้ังน้ีดว้ย 
   ที่ประชุมรับทราบ และยินดีตอ้นรับ รองศำสตรำจำรย ์ดร.วิชยั เทียนน้อย 
เป็นกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 
 
 ๑.๒ โครงกำรสัมมนำเชิงนโยบำย เร่ือง “เส้นทำงสู่เป้ำหมำยตำมพระรำชบญัญติั
มหำวิทยำลยัรำชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง : เหลียวหลงัแลหนำ้” เม่ือวนัท่ี ๑๙-๒๐ 
กรกฎำคม ๒๕๕๑ 

   เลขำนุกำรสภำฯ น ำเสนอว่ำกำรสัมมนำเชิงนโยบำย เร่ือง “เส้นทำงสู่
เป้ำหมำยตำมพระรำชบญัญติัมหำวทิยำลยัรำชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง : เหลียวหลงั
แลหนำ้”  เม่ือวนัท่ี ๑๙-๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๑ ไดลุ้ล่วงไปดว้ยดี  ซ่ึงทำงฝ่ำยผูจ้ดัจะไดส้ังเครำะห์และ
สรุปผลกำรสัมมนำใหท้รำบต่อไป 

   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

/ระเบียบวาระที ่๒ รับรอง... 
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ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑  เม่ือวนัเสาร์ท่ี   ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑  โดยมีการแกไ้ข ขอ้สังเกตท่ีประชุมขอ้ ๒ 
ในวาระท่ี ๔.๒  จาก “ผูดุ้แล...” เป็น “ผูดู้แล....” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ (ร่าง) แบบประเมินผลการสอน  และ (ร่าง) แบบประเมินตนเองในการสอน             
แนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แนวทางการประเมินการสอนของอาจารย์
เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ประธานกรรมการพิจารณา
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ประสำนหำรือกับสภำวิชำกำร  เก่ียวกับประเด็นกำรประเมินในแบบ
ประเมินผลกำรสอน และแบบประเมินตนเองในกำรสอน ในกำรสัมมนำเชิงนโยบำย เร่ือง “เส้นทำงสู่
เป้ำหมำยตำมพระรำชบญัญติัมหำวทิยำลยัรำชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง : เหลียวหลงั
แลหนำ้” เม่ือวนัท่ี  ๒๐  กรกฎำคม  ๒๕๕๑  แลว้มีมติเห็นชอบ ให้ปรับประเด็นกำรประเมินกำรสอน 
จำก  ๒ ประเด็นท่ีต่ำงกนั เป็น ๒ ประเด็นท่ีตรงกนัดงัน้ี 

  - จดัประสบกำรณ์เรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีบทบำทในกำรเรียนรู้ 
  - น าผลประเมินก่อนสอน  ระหว่างสอน  และหลงัสอน มาปรับการเรียน  
เปล่ียนกำรสอน  และกำรวดัผลใหเ้หมำะสม 

  จึงน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใน (ร่ำง) แบบ
ประเมินดงักล่ำวแนบทำ้ยประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ เร่ือง แนวทำงกำรประเมินกำร
สอนของอำจำรย ์เพื่อแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตำม (ร่ำง) แบบประเมินผลกำรสอน และ(ร่ำง) แบบ
ประเมินตนเองในกำรสอน แนบทำ้ยประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ เร่ือง แนวทำงกำร
ประเมินกำรสอนของอำจำรยเ์พื่อแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร   

 
 ๓.๒ พิจารณาขอ้อุทธรณ์ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรในกำรประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๑ ได้พิจำรณำกรณี              
ขอ้อุทธรณ์เก่ียวกบัวนัท่ีในกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรของผูช่้วยศำสตรำจำรยส์มศกัด์ิ ค  ำมำ 
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.เจริญ แก้วประดิษฐ์ และผู ้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกสภำมหำวิทยำลัยคร้ังท่ี                 

/๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี  ... 
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๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๑ แลว้มีมติ เห็นชอบในวนัท่ีสภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำ
ก ำหนดแต่งตั้งผูอุ้ทธรณ์ทั้ง ๔ รำย และผูถู้กกล่ำวอ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยเหตุผล           
ว่ำขอ้สังเกตให้แก้ไขท่ีกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีมติให้ผูอุ้ทธรณ์แก้ไขนั้นถือเป็น
สำระส ำคญัของผลงำนทำงวชิำกำรท่ีตอ้งแกไ้ข  ส่วนขอ้สังเกตให้แกไ้ขท่ีกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรมีมติใหผู้ถู้กกล่ำวอำ้งแกไ้ขเป็นประเด็นเล็กนอ้ยมำก คือ กำรพิมพต์ก “S” เพียงแห่งเดียว 
ในเอกสำรทั้งเล่ม  ส่วนกำรอำ้งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัวำ่ดว้ยกำรแต่งตั้ง ฯ ฉบบัท่ีอำ้งถึงนั้น เป็นกำร
อำ้งดว้ยควำมเขำ้ใจผดิ เน่ืองจำกขอ้บงัคบัดงักล่ำวยงัไม่ไดใ้ชบ้งัคบักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกรณีน้ีทั้งหมด 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วชิาการ  และหากผูอุ้ทธรณ์ยงัไม่เห็นชอบในผลการพิจารณาน้ี ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธ์ิท่ีจะอุทธรณ์ต่อไปได ้

 
 ๓.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย ์
ประจ าใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เสนอวาระน้ีเป็นวาระ
ทกัทว้งเพื่อสืบเน่ือง  เน่ืองจาก (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้ง
คณำจำรย์ ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย ์พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซ่ึงไดผ้่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี  ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ ไปแลว้นั้น มีความเก่ียวเน่ืองกบัการพิจารณาวนัท่ีก าหนดแต่งตั้งในวาระท่ี ๓.๒ จึงเห็นควร
ปรับแก ้(ร่าง) ขอ้บงัคบัดงักล่าว เพื่อความชดัเจนในกระบวนการ รวมทั้งป้องกนัปัญหาความล่าชา้ ใน 
๔ ประเด็นดงัน้ี 
  ๑. แทรกวรรคท่ี  ๓  แห่งขอ้ ๑๐ (๒)  ดงัน้ี 
   วิธีกำรประเมินผลงำนวิชำกำร  ระยะเวลำกำรประเมินผลงำนวิชำกำร  
และระยะเวลำในกำรปรับปรุงแกไ้ขผลงำนวชิำกำรใหเ้ป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลยั   
  ๒. แก้ไขประโยคแรกของข้อ ๑๔.๑ (๒) เป็น  “ให้คณบดีน ำผลงำน
วิชำกำรพิจำรณำในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะกลัน่กรองคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และ
ผลงานทางวิชาการของผู ้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรทุกระดับในเ ร่ืองลักษณะ  
องค์ประกอบ และรูปแบบผลงำนทำงวิชำกำรให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  และน ำ ............ ๑๕ วนั” 
 
 

/๓. แกไ้ขประโยคสุดทา้ย... 
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  ๓. แกไ้ขประโยคสุดทำ้ยของขอ้ ๑๔.๑ (๘.๑) (๘.๒) ดงัน้ี 

   ๑๔.๑ (๘.๑)  “...ก็ต่อเม่ือกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร มีมติ
ไม่มีขอ้แกไ้ขในสำระส ำคญั”  
  ๑๔.๑ (๘.๒)  “...ก็ต่อเม่ือกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร มีมติ
มีขอ้แกไ้ขในสำระส ำคญัท่ีจะตอ้งพิจำรณำประเมินอีกคร้ัง” 
  ๔. เพิ่มบทเฉพำะกำล “ขอ้ ๑๗ กำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกำรสอน หรือประเมินผลกำรสอนเรียบร้อยแลว้อยูก่่อนวนัท่ี
ขอ้บงัคบัน้ีใช้บงัคบั ให้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรสอนตำมขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งคณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย ์พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวนัท่ี ๒๑ ตุลำคม  ๒๕๔๙ ให้แล้วเสร็จ ส่วนกำรพิจำรณำผลงำน
วชิำกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัน้ี” 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่ำง) ขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้ งคณำจำรย์ ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย ์พ.ศ. ๒๕๕๑  ท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการเสนอ 
 

 ๓.๔ รายงานผลการประเมินศูนยใ์หก้ารศึกษาส าโรง เพิ่มเติม 
    อุปนำยกสภำมหำวิทยำลยัฯ ในฐำนะประธำนกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนมหำวิทยำลยั  เสนอผลกำรศึกษำขอ้มูลกำรจดักำรศึกษำศูนยใ์ห้กำรศึกษำส ำโรง 
เพิ่มเติมตำมมติท่ีประชุมคร้ังก่อน พบว่ำ จำกผลกำรศึกษำเพิ่มเติม ท ำให้ขอ้สรุปของกำรศึกษำคร้ัง
แรกมีน ้ำหนกัมำกข้ึน  คือ 
  ๑. ศูนยใ์หก้ำรศึกษำส ำโรง ยงัไม่สำมำรถให้บริกำรทำงกำรศึกษำไดอ้ยำ่ง
มีคุณภำพ โดยเฉพำะดำ้นส่ิงสนบัสนุนกำรเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ห้องสมุด  และควำม
พร้อมของส่ือกำรเรียนกำรสอน 
  ๒. กำรบริหำรจดักำรขำดเอกภำพ  โดยถูกแทรกแซงจำกผูดู้แลอำคำร  ทั้ง
ดว้ยค ำพดู  กำรแสดงออก  และกำรกระท ำ 
  ท่ีประชุมรับทรำบผลกำรศึกษำ  และมิได้คัดค้ำนกำรตัดสินใจของ
อธิกำรบดีท่ีจะจดักำรศึกษำใหแ้ก่นกัศึกษำท่ีศึกษำอยูเ่ดิมจนส ำเร็จโดยจะไม่รับนกัศึกษำใหม่ 
 มติที่ประชุม  มอบฝ่ำยบริหำรมหำวิทยำลยัน ำผลกำรศึกษำไปใช้ในกำร
ปรับปรุงพฒันำกำรบริหำรจดักำรและหำกพิจำรณำเห็นวำ่มีกำรปรับปรุงพฒันำกำรบริหำรจดักำรไดดี้ 
สำมำรถดูแลและแกปั้ญหำได ้กำรจะเปิดรับนกัศึกษำใหม่ ให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำ
อีกคร้ัง 
 

/ระเบียบวาระที ่๔  เร่ืองเสนอ... 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า เน่ืองจากทั้งสภาวิชาการและ
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ต่างก็มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยสภาวิชาการมีอ านาจหนา้ท่ีเสนอความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ แลว้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติั ตามประกาศ ก.พ.อ. 
ระบุ ดงันั้น จึงได้มีการหารือแนวปฏิบติัระหว่างคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ในการสัมมนาวนัท่ี ๒๐  
กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่อมิให้เกิดความซ ้ าซ้อนในอ านาจหน้าท่ี สรุปไดว้า่กรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการจะเสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลยัโดยตรง ในขณะท่ีสภา
วชิาการจะเสนอความเห็นเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ต่อสภามหาวทิยาลยั 
  ดงันั้น ในการพิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ในวนัน้ี 
จะเป็นการน าเสนอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการโดยตรง มิไดผ้า่น
การพิจารณาจากสภาวชิาการดงัเช่นท่ีเคยปฏิบติัมา 
 
  ๔.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย ์ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ สาขาปรัชญาและศาสนา 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ อาจารย ์ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ 
ไดเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  
๒๕๔๙  ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิไม่เป็นเอกฉันท์ จึงมีการประชุมกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ๑ คร้ัง 
และกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๒๔  
มิถุนายน  ๒๕๕๑  พิจารณาเห็นว่า อาจารย ์ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ  มีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  ผลการ
สอน  จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวชิาการ และผลงานทางวิชาการท่ีแกไ้ขเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมติัให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขา
ปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วนัท่ีเสนอเอกสารแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ คือ วนัท่ี  ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๐ 
   มติที่ประชุม  อนุมติัแต่งตั้ งอาจารย์ ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ  ให้ด ารง
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วนัท่ี ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๐ 
 
 

/๔.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้ง... 
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 ๔.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์วชัรากร  พาหะนิชย์  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาคณิตศาสตร์ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ อาจารยว์ชัรากร พาหะนิชย ์ 
ไดเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๔๙  
ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิไม่เป็นเอกฉันท์ จึงมีการประชุมกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ๒ คร้ัง และ
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
พิจารณาเห็นว่า อาจารย์วชัรากร  พาหะนิชย ์มีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวชิาการ และผลงานทางวชิาการท่ีแกไ้ขเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด เห็นควร
เสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมติัให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่
วนัท่ีเสนอเอกสารแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ คือ วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
   มติที่ประชุม  อนุมติัแต่งตั้งอาจารยว์ชัรากร พาหะนิชย์ ให้ด ารง
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 

 ๔.๑.๓ พิจารณาแต่งตั้งอาจารยว์ิไลวรรณ  สุนทรายุทธ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาภูมิศาสตร์ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ อาจารยว์ิไลวรรณ สุนทรายุทธ 
ไดเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๔๙  
ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิไม่เป็นเอกฉันท์ จึงมีการประชุมกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ๑ คร้ัง และ
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม  
๒๕๕๑ พิจารณาเห็นว่า อาจารยว์ิไลวรรณ  สุนทรายุทธ มีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน  
จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการท่ีแก้ไขเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมติัให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขา 
ภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ีเสนอเอกสารท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  คือ วนัท่ี ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๑ 
   มติที่ประชุม  อนุมติัแต่งตั้ งอาจารย์วิไลวรรณ  สุนทรายุทธ ให้
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๑ 
 

 ๔.๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งอาจารยม์าณี  พนัธ์ุเมือง  ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ สาขาบริหารการศึกษา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า อาจารยม์าณี  พนัธ์ุเมือง  
ไดเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๔๙  
ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิไม่เป็นเอกฉันท์ จึงมีการประชุมกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ๑ คร้ัง เพื่อให้
แก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน ๔ เดือน แล้วสรุปผลการศึกษาจากการเวียนเอกสารท่ีแก้ไขแล้วอีกคร้ัง  

/กรรมการพิจารณา... 
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กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม   
๒๕๕๑ พิจารณาเห็นวา่ อาจารยม์าณี พนัธ์ุเมือง มีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน  จริยธรรม  
จรรยาบรรณทางวชิาการ และผลงานทางวชิาการท่ีแกไ้ขเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด เห็นควร
เสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมติัให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาบริหารการศึกษา 
ตั้งแต่วนัท่ีเสนอเอกสารท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ คือ วนัท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้ งอาจารย์มาณี พันธ์ุ เมือง ให้ด ารง
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาบริหารการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
   ทั้ งน้ี ท่ีประชุมมีข้อสังเกตให้กรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วชิาการต่อไปน้ี  
   ๑. มาตรการเร่งรัดผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาผลงานทางวชิาการ 
  ๒. ผลการประเมินท่ีแสดงขอ้ความไม่ชดัเจน เช่น ไม่สมควรผา่น
แต่มีขอ้แกไ้ข 
 

 ๔.๒ การสรรหาผูบ้ริหาร 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการสรรหาผูบ้ริหารต่าง ๆ เพื่อจะ
ไดใ้ชบ้งัคบัในการสรรหาผูบ้ริหารท่ีจะครบวาระ หรือเกษียณราชการต่อไป 
  รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  เทียนนอ้ย  เสนอขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ผูบ้ริหารท่ีแม้
เกษียณอายุราชการแล้ว แต่สามารถด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารได้ มี ๓ ต าแหน่ง คือ อธิการบดี รอง
อธิการบดี  และคณบดี  ส่วนผูบ้ริหารอ่ืนหากเกษียณอายรุาชการตอ้งพน้จากต าแหน่งบริหาร 
  มติทีป่ระชุม   
  ๑. ไม่เห็นชอบให้ตั้ งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว ดว้ยยงัไม่พบปัญหาในการด าเนินงานตามขอ้บงัคบัท่ีผา่นมา 
 ๒.  มอบมหาวทิยาลยัด าเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว  ดงัน้ี 
 ๒.๑ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  - แก้ไขช่ือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ยงัไม่สอดรับกับข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในปัจจุบนั 
 ๒.๒  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   - ช่ือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ยงัไม่สอดรับกบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในปัจจุบนั 

/๒.๓ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั... 
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 ๒.๓ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  - วาระของคณะกรรมการ 
  - ระบุกรณีการพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระ 
  - แก้ไขช่ือต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นกรรมการให้
สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั 
 ๒.๔ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาผูอ้  านวยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 - แกไ้ขช่ือกลุ่มบุคคล ให้สอดรับกบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใน
ปัจจุบนั 
 - ระบุความชดัเจนกรณีการพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระ  รวมทั้ง
กรณีเกษียณก่อนครบวาระ 
 ๒.๕ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคณะกรรมการ
ประจ าสถาบนั  ส านกั  ศูนย ์ และส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 - ระบุวาระของคณะกรรมการ 
  - ระบุกรณีการพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระ 
  - ช่ือต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานท่ีเป็นกรรมการให้สอดคลอ้งกบั
ปัจจุบนั 
 ๓. ให้น าขอ้บงัคบัฯ ขา้งตน้ท่ีแก้ไขแล้ว  เขา้กลัน่กรองในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมคร้ังต่อไป  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการสรรหาอธิการบดี 
  ๔. เพิ่มกระบวนการการให้ประชาคมของมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมอย่าง
กวา้งขวางในการสรรหา เช่น การเสนอวสิัยทศัน์ของอธิการบดีต่อประชาคม  และตอบขอ้ซกัถามจาก
ประชาคมโดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผูอ่้านค าถาม  ทั้งน้ีอาจพิจารณาตวัอย่างการด าเนินการของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

 ๔.๓ เสนอช่ือผูแ้ทนจากสภามหาวิทยาลยั เป็นกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิต
วทิยาลยั 
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ น ำเสนอว่ำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนบณัฑิต
วิทยำลยัเป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ วำ่ดว้ยกำรบริหำร

/บณัฑิตวทิยาลยั ... 
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บณัฑิตวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำคดัเลือกผูแ้ทนจำกสภำมหำวิทยำลยัฯ เป็น
กรรมกำรสรรหำคณบดีบณัฑิตวทิยำลยั 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมคดัเลือก นำยปรีชำ  คชสิทธ์ิ  เป็นผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒิ 
และผูช่้วยศำสตรำจำรยสุ์ชิน  นิธิไชโย  เป็นผูแ้ทนคณำจำรยใ์นคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีบณัฑิต
วทิยำลยั 
 

 ๔.๔ พิจารณาการขออนุมติังบประมาณเงินรายได ้(เพิ่มเติม) 
  ๔.๔.๑ พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจ้าง               
ท่ีปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า กองนโยบายและแผน 
ขออนุมติัโครงการ “จา้งเหมาท่ีปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการและประกนัคุณภาพ” ในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
รายงานผลการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั  โดยใชง้บประมาณในวงเงิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
  มติที่ประชุม  อนุมติัในหลกัการ ในวงเงินไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

จำกเงินคงเหลือของมหำวทิยำลยั โดยใหป้รับปรุงโครงกำรดงัน้ี 

  - เพิ่มรำยละเอียดกำรใชง้บประมำณ 

  - เพิ่มรำยละเอียดกำรฝึกอบรม 

 - ใหมี้กำรระบุกำรบ ำรุงรักษำในสัญญำดว้ย 
 - ปรับช่ือโครงกำรให้สอดคล้องควำมตอ้งกำรและระเบียบกำร
พสัดุ 
 

 ๔.๔.๒  พิจารณาอนุมติังบประมาณเงินรายได้ เพื่อสมทบเงินรางวลัแก่            
ผูป้ฏิบติัราชการ 
   เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยัฯ น ำเสนอว่ำ ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยั 
ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๐ มีข้อเสนอแนะว่ำกำรจัดสรร               
เงินรำงวลัตอ้งค ำนึงถึงอตัรำก ำลงัท่ีเป็นอตัรำจำ้งดว้ย ซ่ึงสำมำรถน ำเงินรำยไดส้มทบ เพื่อจดัสรรเป็น
เงินรำงวลัไดต้รงควำมเหมำะสมนั้น  กรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี 
๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๑ จึงเห็นชอบให้เสนอสภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำอนุมติังบประมำณคงเหลือ 
จ ำนวน  ๕๒๖,๕๐๐ บำท  สมทบเงินรำงวลัท่ีมหำวิทยำลยัไดรั้บจดัสรรจำกงบประมำณแผน่ดิน เพื่อ
เป็นรำงวลัและขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติัรำชกำรของบุคลำกรมหำวทิยำลยัทุกกลุ่มทุกประเภท 
  มติทีป่ระชุม  อนุมติั 
 

/๔.๔.๓ พิจารณาอนุมติั... 
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 ๔.๔.๓  พิจารณาอนุมติังบประมาณเงินรายได้ เพื่อใช้ในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ในการบริหารจดัการกลาง 
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ น ำเสนอว่ำ งำนพสัดุได้เสนอขอ
อนุมติังบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีในกำรจดัซ้ือ-จดัจ้ำงเพื่อกำรบริหำรจดักำรกลำง  จ านวน  
๔,๗๐๐,๐๐๐  บาท  เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไวไ้ม่เพียงพอ  ซ่ึงฝ่ายวางแผนและพฒันา 
พิจารณาปรับลดจ านวนเงินลง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย จ านวนเงิน  
๔,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักกำร โดยให้เสนอรำยละเอียดตำม
รูปแบบกำรของบประมำณเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมทรำบอีกคร้ัง 
 
 ๔.๕ (ร่าง)  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการเปล่ียนต าแหน่ง  การเปล่ียนระดบัต าแหน่ง  และการตดัโอนต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยัฯ น ำเสนอวำ่ คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
มหำวทิยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบให้เสนอ 
(ร่าง)  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการเปล่ียนต าแหน่ง  การ
เปล่ียนระดับต าแหน่ง  และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑  เพื่อให้สอดคลอ้งตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการเปล่ียนต าแหน่ง การเปล่ียนระดบั
ต าแหน่ง และการตดัโอนต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ลงวนัท่ี  ๑๙  ธันวาคม 
๒๕๕๐ ซ่ึงจะกล่าวถึงการเปล่ียนต าแหน่ง -ตดัโอนต าแหน่ง แต่มิใช่การยา้ย-โอนบุคคล 

 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการเปล่ียนต าแหน่ง  การเปล่ียนระดบัต าแหน่ง  และการตดัโอนต าแหน่ง
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   
 
 ๔.๖ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการจดัตั้งกองทุน 
พ.ศ. ๒๕๕๑   
  เลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลยัฯ น ำเสนอวำ่ กรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั 
ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๑ เห็นชอบให้คณะ/หน่วยงำน
สำมำรถจดัตั้งกองทุนได ้ซ่ึงกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๗ 
กรกฎำคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้เสนอ สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบใน (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๑  

/มตทิีป่ระชุม 



- ๑๒ -  

 มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย
การจดัตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒. ใหม้หาวทิยาลยัประมวล ระเบียบกองทุนวา่มีก่ีกองทุน  เสนอท่ีประชุม
ในคร้ังต่อไปดว้ย 
  ๓. ในการจดัตั้งกองทุน ควรพิจารณาให้มีการสนบัสนุนทุนการศึกษาต่อ
แก่นกัศึกษาเพื่อกลบัมาเป็นอาจารยท่ี์มีศกัยภาพของมหาวทิยาลยัดว้ย 
 

 ๔.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน และเงินรางวลัในการท าผลงานวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ น ำเสนอว่ำ ตำมท่ีกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำวทิยำลยั ในกำรประชุมคร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี  ๒๓  กรกฎำคม  ๒๕๕๐ เห็นชอบให้มีกำร
จดัสรรค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำกำรท ำผลงำนวิชำกำร และรำงวลัในกำรท ำผลงำนวิชำกำรจำกกองทุน
รำชภฏัรำชนครินทร์เพื่อพฒันำงำนวิจยัและงำนวิชำกำร และฝ่ำยวิชำกำรได้เสนอ (ร่ำง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินรางวลัในการท าผลงาน
วชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมกำรกองทุนรำชภฏัรำชนครินทร์เพื่อพฒันำงำนวิจยัและงำนวิชำกำร 
ในกำรประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๑ พิจำรณำเห็นชอบใน (ร่ำง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินรางวลัในการท าผลงาน
วชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ปรับลดจ านวนค่าตอบแทนและเงินรางวลั จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ 
เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ  
 มติทีป่ระชุม   
 เห็นชอบใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินรางวลัในการท าผลงานวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหป้รับขอ้ความ ขอ้ ๑๐ 
งวด ๑ ให้สอดคลอ้งกบั (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย ์
ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีได้
พิจารณาในวาระท่ี  ๓.๓ เป็น “งวดท่ี ๑ จ่ายเม่ือผลงานทางวิชาการได้รับความเห็นชอบจากการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการประจ าคณะในเร่ืองคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง ลกัษณะ องค์ประกอบ  
และรูปแบบผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย ์
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงอาจารยท่ี์เคยไดรั้บ........เดียวกนั” 
 ส่วนมหาวิทยาลยัจะจดัท าเกียรติบตัร หรือโล่ เพื่อแสดงความยินดีต่อผูท่ี้
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการหรือไม่นั้น ใหเ้ป็นการพิจารณาของมหาวทิยาลยั 

/ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเนื่อง... 



- ๑๓ -  

ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 

 ๕.๑ รายงานการเงินไตรมาสท่ี  ๓  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอรายงานการเงินไตรมาสท่ี  ๓  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
   มติที่ประชุม รับทราบ  และมีขอ้สังเกตให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
รายงานผลการก ากบัดูแลดา้นงบประมาณและการเงินต่อสภามหาวทิยาลยัในการรายงานประจ าปีดว้ย 
 
 ๕.๒ ปัญหาการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ต่อยอด 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ตามท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีมติให้มหาวิทยาลยัปรับปรุงแกไ้ขการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโทต่อยอดหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตนั้น มหาวิทยาลยัได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอรายงานต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
ทราบว่า หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีต่อเน่ืองกบั
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงไม่ไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    มติทีป่ระชุม รับทราบ   
 
 ๕.๓ ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง บญัชีรายช่ือผูป้ระเมิน
การสอนของผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (เพิ่มเติม) 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีมีประกาศสภามหาวิทยาลยั 
เร่ือง บัญชีรายช่ือผูป้ระเมินการสอนของผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ๔๒ คน นั้น คณะ
วิทยาการจดัการ ไดเ้สนอช่ือผูป้ระเมินการสอนเพิ่มเติม ๑ ราย ในประกาศดงักล่าว ได้แก่ ผูช่้วย-
ศาสตราจารยน์ภดล  เชนะโยธิน ซ่ึงเป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย)์ 
    มติทีป่ระชุม รับทราบ   
 
 ๕.๔ การจดัสวสัดิการค่าครองชีพแก่บุคลากร 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ กรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลยั 
ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๑ และกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั 
ในกำรประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎำคม ๒๕๕๑ มีมติให้เพิ่มค่ำครองชีพแก่อำจำรย์
อตัรำจำ้ง และเจำ้หน้ำท่ีอตัรำจำ้ง คนละ ๑,๐๐๐ บำท/เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงเดือนกนัยำยน  
๒๕๕๑   
    มติทีป่ระชุม รับทราบ   

/๕.๕ ผลการด าเนินงาน... 



- ๑๔ -  

 ๕.๕ ผลการด าเนินงานกองทุนพฒันาบุคลากร 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ จำกปีกำรศึกษำ ๒๕๔๖-๒๕๕๐ 
มีบุคลำกรของมหำวทิยำลยัศึกษำต่อ รวม ๓๒ รำย ส ำเร็จกำรศึกษำแลว้ ๓ รำย ก ำลงัรอผล ๒ รำย ใน
จ ำนวนผูศึ้กษำต่อน้ีมีผูรั้บทุนมหำวิทยำลยั  ๒๙  รำย  (ตำมรำยงำนจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำทุน
พฒันำบุคลำกร ณ วนัท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๑) และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ มหำวิทยำลยัไดพ้ิจำรณำ
เห็นชอบใหมี้ผูรั้บทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๐ รำย 
    มติทีป่ระชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๖.๑ ประเด็นนโยบายท่ีจะเสนอสภามหาวทิยาลยัคร้ังต่อไป 
  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัตามนโยบายต่าง ๆ ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาบางคลา้ สถาบนัพฒันาคุณภาพครู  ความเป็น
ทอ้งถ่ิน  ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง   
 มติที่ประชุม  ให้ฝ่ายบริหารเสนอประเด็นท่ีจะแปรนโยบายสู่การปฏิบติัท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  รวมทั้งการบริหารจดัการเคร่ืองมือทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยท่ีียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์   
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
นัดประชุมคร้ังต่อไป ว ันเสาร์ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร์ บางคลา้  แลว้ปิดประชุม    
 
เลกิประชุมเวลา   ๑๑.๕๐   น. 
 
             ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร 
               นางนฤชล  เรือนงาม           นางพรพรรณ  นินนาท          
                   ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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