
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 

วันเสารที่   ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานวุัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๔.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๘. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๒. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ 
 ๑. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจอ่ืน) 
 ๒.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (ติดภารกิจอ่ืน) 
 ๓.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจอ่ืน) 
 

/ผูเขารวมประชุม 
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. นางเพชรา พิพัฒนสันติกลุ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การแตงต้ังผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  
   เพื่อใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 
มหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง ดร.เพชรา  พิพัฒนสันติกุล เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
   ท่ีประชุม รับทราบ  
 

๑.๒ การอุทธรณศาลสูง   
   ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  คํามา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ               
สิงหมวง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวิณ (เจริญ)   
แกวประดิษฐ ยื่นอุทธรณไปยังศาลสูง กรณีอนุมัติ และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ขณะนี้                    
อยูระหวางการใหขอโตเถียงการอุทธรณ 
   ท่ีประชุม รับทราบ  
                      

   ๑.๓ โครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สงประกวดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๑ -๒๕๕๒  ซ่ึง มี
สถาบันอุดมศึกษาเขารวมโครงการทั้งส้ิน ๓๗ โครงการ ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับรางวัลระดับดีเลิศ  สวนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ
มหาวิทยาลัยหอการคา ไดรับรางวัลดีเดน 
  ท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร           
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยไมมีการแกไข  

/ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑  สภาคณาจารยและขาราชการเห็นชอบ (ราง) ขอกฎหมาย จํานวน ๓ ฉบับ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอวา สภาคณาจารยและ
ขาราชการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นชอบ (ราง)            
ขอกฎหมาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังกอน  พิจารณาเห็นชอบ รวม ๓ ฉบับ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ เสนอวา ผลการประชาพิจารณ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ  เห็นชอบใหมีการ
เลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการแทนประธานสภาคณาจารยและขาราชการท่ีพนตําแหนง
กอนครบวาระ ภายใน ๓๐ วัน เวนแตระยะเวลาของวาระเหลือนอยกวา ๙๐วัน ใหรองประธานสภา
คณาจารยและขาราชการรักษาการแทนจนกวาจะครบวาระ มิใชใหเล่ือนผูท่ีอยูลําดับถัดไปข้ึนมาดํารง
ตําแหนงตามขอบังคับเดิมกําหนด  จึงควรแกไข (ราง) ขอบังคับฯ ใหสอดคลอง 

มติท่ีประชุม  
 ๑.  รับทราบ และใหประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยเคร่ืองแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
 ๒. ใหปรับขอความในขอ ๒๐ ของ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ. .... ตามท่ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย                   
ศิริภักดิ์ เสนอใหเรียบรอยกอนจึงประกาศใช 
 

   ๓.๒  พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัยในการประชุม            
คร้ังกอนพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แลวมีมติใหนํากลับไปปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง โดยมอบรองอธิการบดี
วิชาการและวิจัย ตรวจสอบรูปแบบและเอกสารหลักสูตรท่ีแกไข เพื่อนําเสนอสภาวิชาการ แลวเวียน
กรรมสภามหาวิทยาลัย กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตอไป บัดนี้ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดปรับปรุงเอกสารหลักสูตรซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 

/มติท่ีประชุม 
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   มติท่ีประชุม 

 ๑. เห็นชอบใหแกไขเล็กนอยอีกคร้ังกอนสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในประเด็นตอไปนี้   
 (๑) ใหใชคําวา “เพื่อผลิตบัณฑิต” แทนคําวา “ใหบัณฑิต” ในหัวขอ
วัตถุประสงค เพราะหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี แตคําวา “บัณฑิต” หมายถึง ผูท่ีสําเร็จ
ปริญญาตรีแลว    
 (๒) ใหตัดขอความท่ีแสดงถึงการยกตัวอยางออกจากหัวขอวัตถุประสงค  
ไดแก “เชน ....”    
 ๒.  มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตรวจสอบรูปแบบเอกสาร  รูปแบบตัวอักษร และพิสูจนอักษรท้ังฉบับ  
 
 ๓.๓  พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ
โรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา) 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัยในการประชุม             
คร้ังกอนพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แลวมีมติใหปรับปรุงแกไข เสนอผานความเห็นสภาวิชาการเพื่อนําเสนอ            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการ ไดปรับปรุงเอกสารหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะและสภาวิชาการ มีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี                  
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเสนอเอกสารหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได โดยใหมหาวิทยาลัยเสนอหนังสือทักทวงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประเด็นชื่อสาขาวิชาท่ีเปนภาษาไทย “การทองเท่ียวและการโรงแรม” ไมสอดคลองกับชื่อสาขาวิชาท่ี
เปนภาษาอังกฤษ “Tourism and Hotel” ท่ีแมคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาเห็นชอบ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวก็ตาม เนื่องจากพิจารณาเห็นวา ชื่อสาขาวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ ควร
เปน “Tourism and Hotel Management” ท้ังนี้ ใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบผลการพิจารณาดวย  
 
  ๓.๔ การดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงหอพักนักศึกษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัยในการประชุม            
คร้ังกอนมีมติมอบมหาวิทยาลัยเสนอ (ราง) ระเบียบเพื่อความคลองตัวในการใชเงินรายไดเพื่อใหไดมา
ซ่ึงหอพักนักศึกษาภายในระยะเวลาจํากัดนั้น คณะกรรมการกฎหมายในการประชุมคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นวามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดจางออกแบบ 

/และกอสรางหอพัก... 
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และกอสรางหอพักในระยะเวลาจํากัดดังกลาวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุได             
อยูแลว โดยตองกําหนดรายละเอียดตาง ๆ และระยะเวลาการกอสรางท่ีชัดเจน หากประกวดราคาแลว  
๑ คร้ัง ไมมีผูท่ีมีคุณสมบัติก็สามารถดําเนินการดวยวิธีพิเศษได ท้ังนี้ คณะกรรมการกฎหมายมีขอ
อภิปรายสรุปไดดังนี้ 
  (๑) การออกระเบียบตาง ๆ ตองเปนระเบียบท่ีใชไดโดยท่ัวไป มิใชออก
ระเบียบเพื่อการใดการหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง   
  (๒) การท่ีมหาวิทยาลัยใหผูประกอบการกอสรางอาคาร  โดยการจาย                  
คากอสรางท้ังหมดในงวดเดียว  และไมไดใหผูประกอบการมีผลประโยชนในการดําเนินกิจการใน
อาคารดังกลาว  ถือเปนการจางกอสราง  และไมถือวาเปนการรวมทุนกับเอกชนแตอยางใด 
  (๓) การทําสัญญาจางโดยจายคาจางเพียงงวดเดียว จะกําหนดใหมีการ             
ตรวจรับเปนงวด ๆ ก็ได  แตมีขอสังเกตวาการจายเงินเพียงงวดเดียวจะเปนสัญญาท่ียุติธรรมหรือไม 
  (๔) คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สกอ.๔๔๖/๒๕๔๙  ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
พ.ศ . ๒๕๔๙   เ ร่ือง  มอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังซ้ือจางคร้ังหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ และ
วิธีกรณีพิเศษ ภายในวงเงินท่ีเกินหนึ่งรอยลานบาท  อํานาจส่ังซ้ือจางโดยวิธีพิเศษคร้ังหนึ่ง ภายใน
วงเงินท่ีเกินหาสิบลานบาท  และอํานาจส่ังจางท่ีปรึกษาคร้ังหนึ่งภายในวงเงินท่ีเกินหนึ่งรอยลานบาท 
  (๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนหนวยงานราชการ  ดังนั้นการพัสดุ
ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  การจะออกระเบียบของมหาวิทยาลัย
โดยใหเอกชนมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจการ  มหาวิทยาลัยตองเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตอ
กระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  ตามข้ันตอนท่ีระบุในพระราชบัญญัติ วาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงตองใชเวลาในการขอ
อนุมัติ  แตเม่ือไดรับอนุมัติแลวจะสามารถดําเนินการไดเร็วมาก  ตัวอยางเชน การดําเนินการกอสราง
อาคารศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
  (๖) บันทึกขอตกลงการดําเนินงานกับเอกชน  แมจะยังไมไดทําสัญญาก็ถือวา
บันทึกขอตกลงดังกลาวเปนเอกสารสัญญาดวย นอกจากน้ีการดําเนินงานรวมกับเอกชนตองมีมูลคา
มากกวาหนึ่งพันลานบาท (รวมคาท่ีดิน และ คากอสราง) 
  (๗) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบดวยวาท่ีดินท่ีจะกอสรางเปนท่ีราชพัสดุหรือ
ท่ีดินกรมธนารักษ หรือท่ีดินสาธารณประโยชน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  

  นายเดชา  ดีผดุง เสนอวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนมหาวิทยาลัย
ท่ีมีระบบการเงิน ๒ ระบบ คือ ระบบงบประมาณแผนดินท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

/และระบบเงินรายได  ... 
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และระบบเงินรายได ท่ีมหาวิทยาลัยสามารถวางระบบและระเบียบรองรับ เพื่อใหเกิดความคลองตัว         
ซ่ึงรวมถึงการจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารทรัพยสินและเงินรายไดนอกระบบ  
  มติท่ีประชุม 
  ๑.  ใหดําเนินการไดมาซ่ึงหอพักนักศึกษาใหทันเปดภาคเรียนปการศึกษา 
๒๕๕๔ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
กฎหมาย 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยเรงวางระบบ และระเบียบเพื่อรองรับการบริหาร
มหาวิทยาลัยนอกระบบใหครอบคลุมท้ังดานบุคลากร พัสดุ การบริหารจัดการ โดยกําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จใหชัดเจน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การสรรหาปริญญากิตติมศักดิ์  
   (พิจารณาเปนวาระลับ) 

 
๔.๒  พิจารณารายละเอียดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา  

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนดใหมหาวิทยาลัยเลือกตัวบงช้ีอัตลักษณ และตัว
บงช้ีมาตรการสงเสริมเพ่ือช้ีนําหรือแกปญหาสังคม นอกเหนือจากตัวบงช้ีพื้นฐาน ท่ีตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  เพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ ๓ ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติเลือกตัว
บงช้ีอัตลักษณ ๒ ตัวบงช้ี ไดแก 
  - การสืบสานโครงการพระราชดําริหรือการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนหรือ
ทองถ่ิน  
  - การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพอ่ืน   
 และเลือกตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม ใน ๒ เร่ือง คือ สุขภาพ และผูสูงอายุ 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้  
  ๑. ตัวบง ช้ีอัตลักษณตองสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ๒. ประเด็นการช้ีนําหรือแกปญหาสังคมท่ีจะเลือกเปนตัวบงช้ี ตองพิจารณา
จากปญหาของทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับความพรอมของมหาวิทยาลัย 

/มติท่ีประชุม 
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 2มติท่ีประชุม  
 ๑.  เห็นชอบตัวบงชี้อัตลักษณท่ีนําเสนอ ท้ัง ๒ ตัวบงชี้ โดยเสนอใหปรับ
คําอธิบายตัวบงชี้ใหสอดคลองกับมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ใหตัดขอความ “หรือการพัฒนาวิชาชีพอ่ืน” ออกจากตัวบงชี้ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชีพอ่ืน   
 ๒.  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประเด็นการชี้นําหรือแกไขปญหา
สังคม โดยใหเนนชุมชน และการศึกษา  ท่ีเชื่อมโยงภารกิจของมหาวิทยาลัยซ่ึงดําเนินการอยูแลวและ
สอดคลองความตองการของทองถ่ินและจังหวัด 
 
 ๔.๓  พิจารณาแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม           
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิจารณาเห็นชอบในหลักการ โครงการขยาย
ระดับช้ันเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ระดับบริบาล-ประถมศึกษา) โดยให
นําไปปรับโครงการใหชัดเจนสอดคลองตามขอสังเกตของที่ประชุม แลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก
คร้ัง  บัดนี้ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ไดปรับปรุงโครงการตามขอเสนอแนะ พรอมจัดทําแผนพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือ
วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบในหลักการ และเสนอแนะใหศึกษาขอมูลเปรียบเทียบกับโรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยอ่ืนดวย  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ผูชวยศาสตราจารยวินัย จันทรวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต นําเสนอ
ขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
  ๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จัดการเรียนการสอน
โดยหลักสูตร Intensive English Program (IEP) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอนเปน
ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา ท้ังนี้ ไดปรับปรุงหลักสูตรมาจากหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
บูรพา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดดอนทอง โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและมีอาจารยชาวตางประเทศสอนในบางรายวิชา 
  ๒. มหาวิทยาลัยมีแผนการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 
บริเวณหมูบานอาจารยและบุคลากร ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จทันเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๓. จํานวนนักเรียนหองละ ๓๐ คน จํานวนครูเพิ่มข้ึนจาก ๒๐ คน เปน ๒๕ คน 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑. วัตถุประสงคของโรงเรียน ควรระบุใชเปนสถานท่ีฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนักศึกษา รวมท้ังใชในการจัดการศึกษา 

/๒. นักเรียนของโรงเรียน... 



 -๘-

  ๒. นักเรียนของโรงเรียนควรมีอัตลักษณท่ีชัดเจน เชน เปนคนดีมีคุณธรรม
ในการดําเนินชีวิต  เปนคนเกงของทองถ่ินท่ีรักการเรียนรู  รักษวัฒนธรรมทองถ่ิน ใชภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารไดดี  เปนตน  
  ๓. ควรวางแผนการรับนักเรียนเชิงรุก โดยรับนักเรียนตรงจากภายนอก 
เพื่อใหมีนักเรียนครบทุกชวงช้ันในแตละป ไมตองรอนักเรียนท่ีเรียนจบจากโรงเรียนสาธิตเองเทานั้น 
  ๔. ควรศึกษาเอกสารการปรับยุทธศาสตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ท่ีสามารถของบประมาณกอสรางอาคาร และงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน สภาพแวดลอม รวมท้ังการจัดระบบสวัสดิการตาง ๆ  
  ๕. ควรศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงนักเรียน
ท่ีจบสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยไดท้ังหมด และมีคะแนน O-net เปนลําดับท่ีสามของประเทศ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงควรมีสาขาวิชาเปาหมายท่ีจะผลิตนักเรียนเขาสู
ระดับอุดมศึกษา 
  ๖. ควรบริหารจัดการโรงเรียน และสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู
สําหรับคนรุนใหมท่ีจับตองได มิใชเพียงอานในตําราเทาน้ัน 
  ๗. ควรวางแผนการพัฒนาครู รวมท้ังการคัดนักเรียนเพื่อศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนการดึงดูดใหคนอยูในทองถ่ิน 
  ๘. ใหทําแผนการรับนักเรียนเปนแผนประจําปการศึกษา แทนแผนประจํา
ภาคการศึกษา 
  ๙. ควรมีแผนการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระ สามารถเล้ียงตัวเองได  ภายใต
การกํากับของสภามหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม ใหนําขออภิปรายไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
โรงเรียน แลวนําเขาพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 
 ๔.๔  พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอวา คณะไดปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงไดแกไขเอกสาร
หลักสูตรตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียบรอย
แลว โดยหลักสูตรท่ีปรับปรุงนี้เปนหลักสูตรท่ีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย 
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ไวกอนแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ๔ หลักสูตร ไดแก 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

/๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ... 
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 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
 ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) แลว พบวามีการปรับโครงสราง จาก ๑๓๗ 
หนวยกิต เปน ๑๓๖ หนวยกิต และปรับบางคําอธิบายบางรายวิชาใหทันสมัยข้ึน และพิจารณาเห็นวา
วัตถุประสงคของหลักสูตร ระบุเพียงคุณลักษณะกวาง ๆ ของบัณฑิต ไมไดบงบอกถึงการเปนนัก
สาธารณสุขศาสตรแตอยางใด   
  มติท่ีประชุม  ใหสรุปประเด็นเปรียบเทียบการปรับปรุงแตละหลักสูตร ท้ัง ๔ 
หลักสูตร  แลวเวียนกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป 
 
  ๔.๕  พิจารณาขอหารือจากสภาวิชาการ  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี     
๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอประเด็นเพื่อพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. เสนอใหมีการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัย  และสภาวิชาการ 
เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานดานตาง ๆ รวมกัน  
  ๒. เสนอวา เพื่อใหการดําเนินการในการพิจารณาหลักสูตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ดวยมีความกังกลและเปนหวงเกี่ยวกับข้ันตอน และแนวทางการพิจารณาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงใชระยะเวลาคอนขางนาน จึงพิจารณาเห็นวาสภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเฉพาะ
บริบทดานบริหารจัดการของหลักสูตรและความสอดคลองกับเปาประสงคของมหาวิทยาลัยเปนหลัก  
โดยสภาวิชาการพรอมท่ีจะรับขอเสนอแนะและนโยบายที่เกี่ยวของจากสภามหาวิทยาลัย ไปพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อใหกระบวนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาสภาวิชาการเปนกลไกชวยกลั่นกรองงานทาง
วิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  แตความไมคลองตัวที่เกิดข้ึน อาจเนื่องมาจากระบบการดําเนินงาน 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัย และ   
สภาวิชาการ ซ่ึงจะไดมีการนัดหมายตอไป 
 

/๔.๖ พิจารณาการเสนอ... 



 -๑๐-

  ๔.๖   พิจารณาการเสนอพักงานอธิการบดี   
    (พิจารณาเปนวาระลับ) 
 

  ๔.๗  โครงการศึกษาดูงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา เพื่อใหการบริหารจัดการงาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงนําเสนอ (ราง) โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             
ยกรางโครงการ โดยเพิ่มเติมประเด็นตอไปนี้ 
  ๑. เพิ่มวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย  ระบบ
การจัดการงานเลขานุการสภา  การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
การสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับ   
  ๒. เพิ่ม เติมผู ศึกษาดูงาน  ไดแก  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย ๒ คน และผูแทนกรรมการ     
สภามหาวิทยาลัยผูบริหาร ๑ คน  
 

   ๔.๘  พิจารณารายงานสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ประจําป ๒๕๕๓ 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวาผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
เสนอรายงานประจําป ๒๕๕๓ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ ท้ังนี้ 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของ           
สวนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีระบุใหหัวหนาสวนงานภายใน “จัดทํารายงานประจําปของสวนงาน
ภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทุกป” ซ่ึงผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ไดรายงานผลการ
ดําเนินงานตอท่ีประชุมไปแลวเม่ือ ๒ คร้ังกอนในการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสถาบันฯ  
  นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอเพิ่มเติมวา กรรมการประจําสถาบันพัฒนา
คุณภาพครูรับทราบและใหความเห็นชอบรายงานประจําปดังกลาวแลว   

มติท่ีประชุม   
  ๑. ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหพิจารณาจัดกรอบอัตรากําลังให
เพียงพอ รวมท้ังจัดระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในอาชีพ และการขึ้น
เงินเดือนท่ีเหมาะสม   
  ๒. ใหมีผูรับผิดชอบหนวยงานเขามานําเสนอรายงานประจําปในปตอไป                  
ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยทราบความความเคลื่อนไหว และผลของ
การเสนอแนะท่ีมีตอการพัฒนาหนวยงาน    

/๔.๙ พิจารณาตัวช้ีวัด... 
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 ๔.๙  พิจารณาตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน”  
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอวา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนดตัวช้ีวัด “ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน” เพื่อใชใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณา 
   มติท่ีประชุม 
 ๑.  ใหบรรจุวาระการทบทวนแผนกลยุทธและวาระการประเมินตนเอง            
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ปละ ๑ คร้ัง โดยจัดประชุมเต็มวัน และนํารายงานประจําปของ              
ทุกหนวยงานมาพิจารณาทบทวน รวมกัน  ท้ังนี้ อาจไมตองมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือนก็ได  
 ๒.  ใหมีการทบทวนบทบาทหนาท่ีของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หลังจาก
การศึกษาดูงาน ตามโครงการในวาระที่ ๔.๗ ดวยพิจารณาเห็นวา หากสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
สามารถทําหนาท่ีแปรมติสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ติดตามขอมูลและผลการดําเนินตามมติใน           
เชิงลึก แลวสรุปวิเคราะหเพื่อเสนอแนะตอสภาเปนระยะ  โดยมีกําหนดเวลาการรายงานผลตอ               
สภามหาวิทยาลัยได  ก็จะเปนผลใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนตนเองไดอยางสมบูรณ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑  รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอวา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแจงผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓) เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ประจําป                    
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ท่ีประชุมรับทราบ โดยใหปรับกําหนดการประชุมในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
เปน วันเสารท่ี ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๔ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ไมมี 
 
 เ ม่ือไมมีกรรมการเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก  ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน                  
แลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไปวันเสารท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น.                    
ณ หองประชุม ช้ัน ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 

 
(นางเพชรา  พพิัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชมุ 

 

 
(นางพรพรรณ   นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 
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