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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๑/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคารสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์   อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   ท าหนา้ท่ีประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๓.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๔.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๓. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ      
 ๔. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๕. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๖. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์  
 ๗. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    
 ๘.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  
  

 

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

เร่ิมประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ การขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
  ประธานแจง้วา่ จากการท่ีไดไ้ปสังเกตการรอบ ๆ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้ แลว้เห็นว่าควรมีการประชุมเพื่อให้มีการขบัเคล่ือนอย่างจริงจงั และสภามหาวิทยาลยัตอ้ง
ร่วมรับผดิชอบในการขบัเคล่ือนดว้ย 
  ๑.๒ วาระของกรรมการชุดต่าง ๆ 
  ประธาน แจ้งให้ทราบก าหนดครบวาระของคณะกรรมการ และคณะ 
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ แลว้เห็นวา่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทุกชุด ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งมี
วาระในการด ารงต าแหน่ง 
 มติทีป่ระชุม 
 ๑. คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีมีผูแ้ทนจากสภามหาวิทยาลยั 
เป็นประธาน ตอ้งหมดวาระพร้อมกบัประธานทั้งคณะ 
 ๒. คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีมีผูแ้ทนจากสภามหาวิทยาลยั 
ร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ ใหค้รบวาระเป็นรายบุคคล 
 ๓. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอระยะเวลาของวาระส าหรับ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ียงัไม่ไดร้ะบุวาระไวใ้นค าสั่ง ในการประชุมคร้ังต่อไป เพื่อ
พิจารณาออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการก าหนดวาระของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน
อ่ืน ๆ ต่อไป 
  ๑.๓ วาระแห่งชาติ : ยทุธศาสตร์การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ประธาน แจง้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ  เม่ือวนัท่ี  ๙–๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สรุปประเด็นส าคญั
ในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ของวาระแห่งชาติ : การพฒันาคุณภาพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  
คือ การจดัตั้งสถาบนัพฒันาครูฯ (National Institute of Education) รองรับการพฒันาครู เช่ือมโยงกบั
คณะครุศาสตร์ โดยมีหนา้ท่ี 
  - ผลิต พฒันาครูแบบอยูป่ระจ า ทั้งในระดบัปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งการ
ฝึกอบรม สู่ความเป็นมืออาชีพ 

/- ศึกษาวจิยัเพื่อพฒันา… 
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  - ศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  - เป็นศูนยข์อ้มูลการผลิต  พฒันาครู  คณาจารย ์ บุคลากรทางการศึกษาใน
แต่ละภูมิภาค 
  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า ได้เร่ิมตน้          
ไวบ้า้งแลว้ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  ประธานจึงพิจารณาเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ควร
รับผิดชอบ  ในการผลักดนัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมีการสัมมนาร่วมกัน
ระหวา่งสภามหาวิทยาลยัและคณาจารย ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปในการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่า
การด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นในปัจจุบนั 
 ๑.๔ การประชุมสมชัชาคุณภาพและการศึกษานานาชาติกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประธานแจ้งว่า ท่ีเมืองทองธานีจะมีการประชุมสมัชชาพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ในวนัท่ี  ๒๓–๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และคุรุสภาร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
จะจดัประชุมสมชัชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย เร่ือง “การศึกษากบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในวนัท่ี  ๒๐–๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  น้ี 
   ท่ีประชุมรับทราบ และมอบงานเลขานุการประสานกับกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัฯ ท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข 
 ๑.   แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  หนา้  ๔ บรรทดัท่ี  ๙  แกไ้ขเป็น 
   “เป็น  “๓.  การเปิดหลกัสูตรควรมีแผน ๓-๕ ปี ของการวิจยัเป็นชุดโครงการ
ในหลักสูตรนั้น ๆ ให้อาจารยป์ระจ าเสนอแผนการวิจยัควบคู่กับการสอนในหลักสูตรแล้วให้ขอทุน
วจัิยจากกองทุนวจัิยของมหาวทิยาลยั”  
 

 ๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  หนา้  ๗  บรรทดัท่ี  ๒๓ 
  จาก  “-  ใหป้รับขอ้ความเพื่อชดัเจนถึงวธีิการไดม้า  …” 
   เป็น  “-  ใหป้รับขอ้ความเพื่อความชดัเจนถึงวธีิการไดม้า  …” 
 

 ๓.  แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ หนา้ ๘ แกไ้ขเพิ่มเติมมติท่ีประชุม  บรรทดัท่ี  ๑๔ 
   จาก  “มติทีป่ระชุม ใหเ้สนอกระบวนการท่ีจะยกระดบัวารสารให้เป็นวารสาร
ชาติ ประกอบการพิจารณาดว้ย …” 

/เป็น “มตทิีป่ระชุม ยงัไม่... 
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  เป็น  “มติทีป่ระชุม  ยังไม่เห็นชอบตาม (ร่าง) ทั้งนี้ให้เสนอกระบวนการท่ีจะ
ยกระดบัวารสารใหเ้ป็นวารสารชาติ ประกอบการพิจารณาดว้ย …” 
 

 ๔. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  หนา้  ๙  บรรทดัท่ี  ๔ 
  จาก  “นอกเหนือจากการเปล่ียนช่ือ  เปล่ียนรหสั” 
  เป็น  “นอกเหนือจากการเปล่ียนช่ือ  เปล่ียนรหสัวชิา” 
 

 ๕.  แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๕  หนา้  ๙  มติท่ีประชุม ขอ้ ๒.๓ 
   จาก “๒.๓  มอบฝ่ายวชิาการพิจารณาแกปั้ญหาเพื่อใหมี้การเรียนภาษาองักฤษ
ใหค้รบ ๑๒ หน่วยกิต  ในหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างภาษาองักฤษไม่ครบ  ๑๒  หลกัสูตร” 
  เป็น “๒.๓  มอบฝ่ายวชิาการพิจารณาแกปั้ญหาเพื่อใหมี้การเรียนภาษาองักฤษ
ใหค้รบ ๑๒ หน่วยกิต  ในหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างภาษาองักฤษไม่ครบ  ๑๒  หน่วยกติ” 
 

 ๖. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  หนา้  ๙  บรรทดัท่ี  ๑๘ 
  จาก  “๑.  คณะกรรมการควรมีสัดส่วนผูบ้ริหารต่ออาจารย ์– ขา้ราชการ        
ใกลก้นั” 
  เป็น  “๑.  คณะกรรมการควรมีสัดส่วนผูบ้ริหารต่ออาจารย ์– ขา้ราชการ         
ใกลเ้คยีงกนั” 
 

 ๗. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  หนา้  ๙  บรรทดัท่ี  ๒๐ 
  จาก “๓. ควรระบุความเช่ียวชาญดา้นอ่ืนของผูท้รงคุณวุฒิในคุณสมบติัผูท่ี้
ไดรั้บการเสนอช่ือใหช้ดัเจน” 
  เป็น  “๓.  ควรระบุความเช่ียวชาญดา้นอ่ืนของผูท้รงคุณวุฒิในคุณสมบติัของ
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหช้ดัเจน” 
 

 ๘. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  หนา้  ๑๐  บรรทดัท่ี  ๓ และ ๔ 
  จาก  “ -  ผูแ้ทนคณาจารย ์ซ่ึงคดัเลือกกนัเองสองคน 
       -  ผูแ้ทนขา้ราชการ ซ่ึงคดัเลือกกนัเองหน่ึงคน” 
  เป็น  “ - กรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ผู้แทนคณาจารย์ ซ่ึงคัดเลอืกกนัเอง 
จ านวนสองคน 
       -  ผูแ้ทนขา้ราชการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซ่ึงคดัเลือก        
กนัเอง จ านวนหน่ึงคน” 

/ระเบียบวาระที ่๓ … 
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 

  ๓.๑ (ร่าง)  โครงการจดัตั้งบณัฑิตวทิยาลยั 
   มติทีป่ระชุม 
   ๑. เห็นชอบใหมี้การจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานในระบบราชการ  
เทียบเท่าระดบัคณะ  ซ่ึงผูบ้ริหารมีสิทธิไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง  โดยตอ้งจดัสรรจากงบประมาณเงิน
รายไดข้องมหาวทิยาลยั และในอนาคตอาจพิจารณาใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีออกนอกระบบราชการต่อเม่ือ
มหาวทิยาลยัมีความพร้อมทั้งดา้นบุคลากรและงบประมาณ   
   ๒. อนุมติัโครงการจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเง่ือนไขให้น าความเห็นท่ี
ประชุมดงัต่อไปน้ี ไปปรับปรุงโครงการใหส้มบูรณ์  แลว้เวยีนเพื่อขอมติ 
    ความเห็นท่ีประชุม 
    ๒.๑ การจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ตอ้งเป็นการจดัการศึกษาเฉพาะทางการศึกษา หรือสหวิทยาการเพื่อพฒันา (Graduate  
School  of  Education  and  Interdisciplinary) ท่ีเนน้การท างานร่วมกนั (Cross  functional) และเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน  ไม่ใช่การจดัการศึกษาสาขาเด่ียวอยา่งท่ีหลายมหาวิทยาลยัด าเนินการ ทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดความต่างท่ีมีคุณภาพ ควรจดัการศึกษาโดยเช่ือมโยงกบัการฝึกอบรม การเปิดหลกัสูตรสองปริญญา
ทางการบริหาร และนิเทศการศึกษา และพฒันาหลกัสูตร  อาจดูแนวทางจากวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา 
    ๒.๒ แม้การด าเนินการใด ๆ ควรต้องค านึงถึงความคุ้มทุน แต่การ
จดัการ การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นการด าเนินการท่ีตอ้งค านึงถึงคุณภาพมากกว่าความคุม้ทุน 
ดงันั้นในระยะตน้ตอ้งยอมลงทุนเพื่อคุณภาพ และช่ือเสียง 
 ๒.๓ เปล่ียนวิธีการบริหารหลกัสูตร โดยใช้ R&D เป็นแกนในการ
สร้างบณัฑิต  ซ่ึงจะท าใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และอาจารยมี์ความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
 ๒.๔ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร ต้องมีความเช่ือมโยงกับ
มหาวทิยาลยัและการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ๒.๕ ให้อธิการบดีเป็นประธานกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อ
เช่ือมโยงระหว่างการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา กบัระดบัปริญญาตรี มีคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
เป็นเลขานุการ  อธิการบดีตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจทิศทางท่ีชดัเจน  และมีอ านาจในการตดัสินใจ 
 ๒.๖ ให้เรียกผูด้  าเนินการบริหารจดัการศึกษาหลกัสูตรว่า ประธาน
หลกัสูตรและกรรมการ แทนผูอ้  านวยการโครงการหลกัสูตรและกรรมการ โดยในช่วงแรกให้ประธาน
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรร่วมเป็นกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั แต่ต่อไปขา้งหนา้อาจเลือก
ตวัแทนประธานหลกัสูตรเป็นกรรมการ 
   ๒.๗ ควรมีแผนการพฒันาการบริหารจดัการแบบกบกระโดด โดยใช้
ศกัยภาพจากบุคคลภายนอกท่ีมีช่ือเสียง / ศกัยภาพสูง เขา้มาร่วมในการบริหาร / ด าเนินการ 

/ระเบียบวาระที ่๔ … 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ (ร่าง) ค  าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
ผูท้รงคุณวฒิุ 
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
   
 ๔.๒ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยปริญญาในสาขา อกัษรยอ่ส าหรับสาขา ครุย
วทิยฐานะ เขม็วทิยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า สภามหาวิทยาลยัในการประชุม
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบในหลกัการตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา  
วา่ดว้ยปริญญาในสาขา อกัษรยอ่ส าหรับสาขา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มหาวิทยาลยัพิจารณาทบทวนเร่ืองแถบสี
ครุยวิทยฐานะให้เป็นสีประจ าคณะ ซ่ึงมหาวิทยาลยัไดป้ระชุมหารือแลว้คงยืนยนัการก าหนดแถบสี
ครุยวทิยฐานะเป็นสีของปริญญาสาขาวชิา  และปรับค าวา่  “ปริญญาสาขาวชิา”  เป็น  “ปริญญาสาขา” 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. เห็นชอบตาม (ร่าง) เดิมท่ีเสนอในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐ และให้
ใชค้  าวา่ “ปริญญาสาขาวชิา” ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด พร้อมทั้งปรับการ
อา้งมาตราแห่งรัฐธรรมนูญใหถู้กตอ้ง 
  ๒. เห็นชอบให้เพิ่มปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้ ง            
ตรวจสอบความถูกตอ้งของสีประจ าปริญญาสาขาวชิา           
 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมติัการลาออกจากรองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านวย              
ปาอา้ย  ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี  ตั้งแต่วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยให้เหตุผลว่า            
ไม่สามารถผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงพฒันาหรือปฏิรูปมหาวิทยาลยัให้เกิดความเขม้แข็ง มีการ
บริหารจดัการท่ีดี และเปล่ียนแปลงสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมในการด าเนินพนัธกิจ
ของมหาวทิยาลยัได ้
  มติที่ประชุม อนุมัติให้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย พ้นจาก
ต าแหน่งรองอธิการบดี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐     
 
 
 

/๔.๔ เสนอช่ือผูแ้ทนจาก… 
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  ๔.๔ เสนอชื่อผูแ้ทนจากสภามหาวิทยาลยั เป็นกรรมการสรรหาบุคคลท่ี               
สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น า เสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาเลือก
ผูท้รงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลยั ๒ คน และผูแ้ทนคณาจารยจ์ากสภามหาวิทยาลยั จ านวน ๑ คน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ 
 มติทีป่ระชุม   
 ๑.  ใหน้ายบุญทอง  เตียรประเสริฐ  และดร.วโิรจน์  ศรีโภคา  เป็นกรรมการ
จากผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยั 
 ๒. ใหน้ายวฒันา พิลาจนัทร์ เป็นกรรมการผูแ้ทนคณาจารย ์สภามหาวทิยาลยั 
 

ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
เร่ือง  การสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๒ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์ 
และวธีิการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั  ผูท้รงคุณวฒิุ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ปรับแกข้อ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. ๒๕๕๐ และนายกสภามหาวทิยาลยัฯ ไดพ้ิจารณาลงนาม
เรียบร้อยแลว้  ทั้งน้ีไดป้รับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และวิธีการเสนอช่ือผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลยั ตามมติสภามหาวิทยาลยัคร้ังก่อน แต่มิได้ตดัขอ้ความ “หรือด้านอ่ืน ๆ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด” ออกจากคุณสมบติัของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในขอ้ ๕(๒) ตามมติ 
เน่ืองจากเป็นไปตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

  ๕.๓ ค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
คณาจารยป์ระจ า 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๔ รายงานการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

/๕.๕ สรุปผลการด าเนินงาน … 
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 ๕.๕ สรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๐ สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค 
  มติทีป่ระชุม  รับทราบ  และมีขอ้สังเกต  ดงัน้ี 
  ๑. การท าบญัชีงบดุล ควรเพิ่มหมายเหตุงบการเงิน และตอ้งคิดค่าท่ีดิน       
ส่ิงก่อสร้างดว้ย  เพราะตวัเลขท่ีแสดงน่าจะเป็นเฉพาะค่าวสัดุ อุปกรณ์เท่านั้น 
  ๒.  ควรมีกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินงานท่ีมีต่อการจดัการศึกษา 
นอกเหนือจากการบริการดว้ย เช่น ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัแผนกลยุทธ์ดา้นการตลาด แผนการ
ลงทุน แผนรายจ่ายแต่ละดา้น ส่วนต่างของรายได้ เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความต่าง นอกเหนือจากการ 
รายงานเฉพาะดา้นการเงิน 
  ๓.  อาจใชส้ัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค  เป็นฐานในการพฒันาสู่ School  of  
Hotel Management ซ่ึงอาจมีสาขาวิชาการบริหารเครือข่ายนกัท่องเท่ียว เครือข่ายท่ีพกั เครือข่าย
สัมมนา Agro-tourism เป็นตน้ ส าหรับการจดัตั้งเป็นวิทยาลยัการท่องเท่ียวเป็นหน่วยงานในก ากบั
ของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบณัฑิตตามท่ีเคยน าเสนอนั้น ต้องมีการพิจารณาในระดบัคณะและ
มหาวิทยาลยั  เพราะการผลิตบณัฑิตสาขาหน่ึงสาขาใดในมหาวิทยาลยัหน่ึง  ตอ้งผลิตโดยหน่วยงาน
เดียวเท่านั้น 
   ๔.  การดูแลและบริหารจดัการ ควรครอบคลุมสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค  
บางคลา้ ดว้ย 
 

 ๕.๖ สรุปผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๐ โครงการน ้าด่ืม 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอว่า โครงการน ้ าด่ืม “ รภ.ราชนครินทร์” 
ท่ีด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น มีการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง เพราะตน้ทุนสูงแต่ก าลงัการผลิต
ต ่า เน่ืองจากปัญหาวตัถุดิบ 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ และใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
   ๑. หากจะยงัคงด าเนินการต่อ ควรปรับกลยุทธ์ในการด าเนินการ โดยน า
หลกัวิชาความรู้ในการบริหารจดัการ และการวิจยัมาใช้ในการพฒันาการบริหารจดัการ เช่น การ          
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์และฉลาก  การวจิยัการตลาด  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
  ๒. รายงานขอ้มูลสินคา้คงเหลือ ตอ้งระบุมูลค่าสินคา้คงเหลือนั้น ๆ ดว้ย 
 

 ๕.๗ รายงานผลการด าเนินงาน 
  ๕.๗.๑ กองทุนราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวจิยัและงานวิชาการ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยั น าเสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดน้ าเงินจาก
กองทุนราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวิจยัและงานวิชาการ มาใช้จดัสรรในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายเพื่องานวิจยัและการประชุมเพื่อน าเสนอผลงาน มีเงิน
คงเหลือ ๒๓๑,๑๑๖.๖๙  บาท 

/มตทิีป่ระชุม รับทราบ ... 
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   มติทีป่ระชุม รับทราบ และใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

   ๑. ให้จัดระบบเข้า-ออก  ของเงินกองทุนฯ ให้อยู่ท่ี เดียว เพราะ
ปัจจุบนั เงินออกจากกองทุน เพื่อสนบัสนุนการวจิยั แต่กรณีเงินท่ีหกัเขา้มหาวิทยาลยั จากเงินอุดหนุน
วจิยัภายนอกนั้น น าเขา้ส่วนกลาง 
   ๒. การรายงานคร้ังต่อไปให้รายงานประโยชน์ของงานวิจยัท่ีใช้
เงินกองทุน รวมทั้งการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยันั้น ๆ ดว้ย 
   ๓. ควรมีแผนกลยทุธ์บริหารรายได ้
    ๔. ควรก าหนดขอบเขตรายจ่ายเป็น  ๒  ประเด็น คือ 
     ๔.๑ ใชใ้นงานวจิยั (วจิยัพื้นฐาน วจิยัประยกุต ์วจิยัเพื่อพฒันา) 
     ๔.๒ ใช้ในการพฒันาการท าวารสาร ต าราของมหาวิทยาลยั 
เพื่อยกระดบัขีดความสามารถ 
   ๕. ใหต้ั้งโจทยว์จิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ทั้งในและนอกท่ีตั้ง 
 

  ๕.๗.๒ กองทุนพฒันาสวสัดิการนกัศึกษา  
    เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอวา่มหาวิทยาลยัไดน้ าดอกผล
จากกองทุนพฒันาและสวสัดิการนกัศึกษา จดัให้เป็นทุนการศึกษาและสวสัดิการแก่นกัศึกษา ในปี 
๒๕๕๐  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๒๐๑,๕๘๐  บาท 
   มติทีป่ระชุม รับทราบ และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหาร -
กองทุน ดงัน้ี 

   ๑. สร้างเครือข่ายนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย (ทั้ งในและ             
ต่างประเทศ)  เพื่อเปิดวสิัยทศัน์แก่นกัศึกษา 
   ๒. ส่งเสริมกิจการนักศึกษาเชิงรุก โดยอาจเชิญนักศึกษามาให ้        
ขอ้มูลหรือเสนอโครงการ 
   ๓. ส่งเสริมโครงงานนกัศึกษา 
   ๔. ควรก าหนดทิศทาง และส่งเสริมนกัศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   ๕. ควรเพิ่มจ านวนเงินทุนการศึกษาท่ีใหแ้ก่นกัศึกษาแต่ละคน 
    ๖.   ส่งเสริมกิจการนกัศึกษาเชิงรุก   
    ๗.   ปรับปรุงสโมสรนกัศึกษาของคณะต่าง ๆ 
   

 ๕.๘ ผลการเจรจาตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั น าเสนอผลการเจรจาตวัช้ีวดัตามค ารับรอง 
ก.พ.ร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงจุดเน้นของมหาวิทยาลยั ตามมติ
สภามหาวทิยาลยัคร้ังก่อน 

/มตทิีป่ระชุม รับทราบ … 



- ๑๐ -  

  มติทีป่ระชุม รับทราบ  และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  ๑. ให้ก าหนดปฏิทินงาน และการประเมินผลเพื่อผลกัดนัให้บรรลุตามท่ี
ระบุในตวัช้ีวดั 
  ๒. ควรมีกลยุทธ์ในการเสาะหานักศึกษาและสร้างความภาคภูมิใจแก่                  
นกัศึกษา  เช่น  การเผยแพร่ช่ือเสียงศิษยเ์ก่าต่อชุมชนและภายในมหาวทิยาลยั  การใหทุ้นการศึกษาแก่
นกัเรียนเรียนดี รวมทั้งการรับอาจารยต์รงสาขา ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาตามท่ีระบุใน
ตวัช้ีวดั 
   

 ๕.๙ การจดัสรรเงินรางวลั 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยั น าเสนอวา่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๐ และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี  
๑๘/๒๕๕๐ มีมติให้น าเงินรายได้เหลือจ่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท มา
สมทบ กบัเงินรางวลัท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บจดัสรรอนัเน่ืองจากการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง ก.พ.ร.               
ประจ าปี ๒๕๔๙ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมีส่วนให้การปฏิบติังานของมหาวิทยาลยั 
ลุล่วง พร้อมทั้งแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบขอ้มูลการประเมินตนเองตามตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ประจ าปี ๒๕๕๐  
เปรียบเทียบกบัผลการประเมินการปฏิบติัราชการตามตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ประจ าปี ๒๕๔๙ 
   มติที่ประชุม รับทราบการน าเงินรายไดม้าสมทบเงินรางวลั และขอให้น า
ขอ้มูลการประเมินตนเองพิจารณาในวาระการประชุมคร้ังต่อไป 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และแจง้
ก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั          
ราชนครินทร์ บางคลา้ แลว้ปิดประชุม 
   
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐   น. 
                     
    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม               นางพรพรรณ  นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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