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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๒/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๑๕  ธันวาคม  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. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๙. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๑๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๒.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ      
 ๓.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๕. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร      
 ๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   
 ๗.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์  
 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล    เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๙.๔๕  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ การขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
    ประธานแจ้งว่า เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ยงัมีภารกิจอยู่ จึง
มอบหมายใหอุ้ปนายกสภามหาวทิยาลยั ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมแทนต่อไปอีกระยะหน่ึง 
   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี   ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข 
 ๑.. แกไ้ขค าวา่  “สภาฯ”  เป็น  “สภามหาวทิยาลยั” ในทุกท่ี 
 

  ๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๑.๓  หนา้  ๒   บรรทดัท่ี  ๒๘ 
  จาก  “-  ผลิต พฒันาครูแบบอยูป่ระจ า ทั้งในระดบัตรี โท เอก รวมทั้งการ
ฝึกอบรมสู่ความเป็นมืออาชีพ” 
  เป็น  “-  ผลิต พฒันาครูแบบอยูป่ระจ า ทั้งในระดบัปริญญาตรี  โท  เอก  
รวมทั้งการฝึกอบรมสู่ความเป็นมืออาชีพ” 
 

 ๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๑.๓  หนา้  ๓   บรรทดัท่ี  ๖ 
  จาก “ประธานจึงพิจารณาเห็นว่า  ควรเป็นความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ดว้ย  ในการผลกัดนัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจ
ตอ้งมีการสัมมนาร่วมกนัระหวา่งสภามหาวทิยาลยัและคณาจารย ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปในการด าเนินงาน
ท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่การด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไปในปัจจุบนั” 
  เป็น “ประธานจึงพิจารณาเห็นว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ควรรับผดิชอบ  ในการผลกัดนัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา จงึตอ้งมีการสัมมนาร่วมกนั
ระหวา่งสภามหาวิทยาลยัและคณาจารย ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปในการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่า
การด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นในปัจจุบนั” 

/๔. แกไ้ขระเบียบวาระ... 
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 ๔. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๑.๔  หนา้  ๓   บรรทดัท่ี  ๑๕ 
   จาก  “ท่ีประชุมรับทราบ และมอบงานเลขานุการประสานจ านวนผูส้นใจ” 
   เป็น  “ท่ีประชุมรับทราบ และมอบงานเลขานุการประสานกบักรรมการสภา
มหาวทิยาลยัฯ ทีส่นใจเข้าร่วมประชุม” 
 

 ๕. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ความเห็นท่ีประชุม ขอ้ ๒.๑ หนา้ ๕ บรรทดัท่ี ๑๕ 
  จาก  “๒.๑  ... ควรจดัการศึกษาโดยเช่ือมโยงกบัการฝึกอบรม อาจดูแนวทาง
จากวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา” 
  เป็น  “๒.๑  ... ควรจดัการศึกษาโดยเช่ือมโยงกบัการฝึกอบรม การเปิดหลกัสูตร
สองปริญญาทางการบริหาร และนิเทศการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร  อาจดูแนวทางจากวิทยาลยั            
เฉลิมกาญจนา” 
 

 ๖. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  หนา้  ๕   บรรทดัท่ี  ๒๑ 
   จาก  “๒.๓  เปล่ียนวธีิการบริหารหลกัสูตร โดยใช ้R&D เป็นแกนในการ
สร้างบณัฑิตศึกษา  ซ่ึงจะท าใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และอาจารยมี์ความกา้วหนา้ทางวิชาการ” 
   เป็น  “๒.๓  เปล่ียนวธีิการบริหารหลกัสูตร โดยใช ้R&D เป็นแกนในการ
สร้างบณัฑิต     ซ่ึงจะท าใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และอาจารยมี์ความกา้วหนา้ทางวชิาการ”  
 

 ๗. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๑   ขอ้  ๒.๕  หนา้  ๕   บรรทดัท่ี  ๒๖   
   จาก  “...อธิการบดีตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจทิศทางท่ีชดัเชน...” 
   เป็น  “...อธิการบดีตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจทิศทางท่ีชดัเจน...” 
 

 ๘. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  หนา้  ๗  บรรทดัท่ี  ๒๒ 
  จาก  “เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. ๒๕๕๐ และนายกสภามหาวิทยาลยัฯ ไดพ้ิจารณาลงนามเรียบร้อย
แลว้  ทั้งน้ีไดป้รับองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา และวิธีการเสนอช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือต่อ
สภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยคร้ังก่อน แต่มิได้ตดัข้อความ “หรือด้านอ่ืน ๆ ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยก าหนด” ออกจากคุณสมบัติของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในข้อ ๕ (๒) ออกตามมติ 
เน่ืองจากนิติกรเห็นว่า ความดังกล่าวเป็นข้อความตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจึง
จ าเป็นตอ้งคงไว”้ 

/เป็น “เลขานุการสภาฯ ... 
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   เป็น  “เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับแก้
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. ๒๕๕๐ และนายกสภามหาวิทยาลยัฯ ไดพ้ิจารณาลงนามเรียบร้อย
แลว้  ทั้งน้ีไดป้รับองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา และวิธีการเสนอช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือต่อ
สภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยคร้ังก่อน แต่มิได้ตดัข้อความ “หรือด้านอ่ืน ๆ ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลยัก าหนด” ออกจากคุณสมบติัของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในขอ้ ๕(๒) ตามมติ เนื่องจาก
เป็นไปตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 

 ๙. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๕.๕  หนา้  ๘  บรรทดัท่ี  ๑ 
    ค าวา่ “...สัมมนาคารบางปะกงคป์าร์ค” เป็น “...สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค”   
 

 ๑๐. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๕.๕  หนา้  ๘  บรรทดัท่ี  ๒ 
    จาก  “มติทีป่ระชุม รับทราบ  และมีขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี” 
   เป็น  “มติทีป่ระชุม รับทราบ  และมีขอ้สังเกต ดงัน้ี” 
 

 ๑๑. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๕.๖  มติท่ีประชุมขอ้  ๑  หนา้  ๘  บรรทดัท่ี  ๒๔ 
  จาก  “ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ และฉลาก  การวจิยัการตลาด  เป็นตน้” 
  เป็น  “ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ และฉลาก  การวจิยัการตลาด  สร้างมูลค่าเพิม่” 
 

 ๑๒. เพิ่มมติท่ีประชุม  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๗.๒  หนา้  ๙ 
  “ขอ้  ๖.  ส่งเสริมกิจการนกัศึกษาเชิงรุก   
     ขอ้  ๗.  ปรับปรุงสโมสรนกัศึกษาของคณะต่าง ๆ” 
 

  ทั้งน้ี เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ เสนอขอ้มูลว่า น ้ าด่ืมและน ้ าแร่เป็นอาหาร            
คนละประเภท   จึงไม่สามารถแกไ้ขขอ้ความ โดยเพิ่มค าวา่ “เช่น การเป็นน ้ าแร่” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่น ้าด่ืม รภ.ราชนครินทร์ ได ้
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ เสนอ 
  ๑. หลกัทัว่ไปในการพิจารณาก าหนดวาระคณะกรรมการท่ีไม่ไดร้ะบุวาระ
ไวว้่า ควรให้คณะกรรมการทั้ งชุดครบวาระตามประธาน  กรณีกรรมการบางท่านครบวาระใน
ต าแหน่ง  เช่น กรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลยั  หรือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ให้
เลือกกรรมการทดแทนเป็นรายกรณีไป 

/๒. ก าหนดวาระของ... 
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  ๒. ก าหนดวาระของคณะกรรมการท่ีมีเหตุแห่งวาระไม่สอดคล้องกัน  
เน่ืองจากก าหนดครบวาระตามค าสั่ง  คุณสมบติัของประธานตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏั                 
ราชนครินทร์ / พระราชบญัญติั 
   มติทีป่ระชุม 

   ๑. ตอ้งก าหนดวาระในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
ใด ๆ ในคร้ังต่อไป  
  ๒. เห็นชอบในหลกัการในการพิจารณาก าหนดวาระของคณะกรรมการให้
ครบวาระตามประธาน กรณีท่ีแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบางท่านท่ีครบวาระ ให้กรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งแทน เป็นกรรมการไดเ้ฉพาะในช่วงเวลาแห่งวาระท่ีเหลือของคณะกรรมการเท่านั้น 
 ๓. การพิจารณาวาระของคณะกรรมการท่ีมีเหตุแห่งวาระไม่สอดคลอ้งกนั 
   ๓.๑ กรณีประธานกรรมการเป็นผูท้รงคุณวุฒิครบวาระก่อนก าหนด
ครบวาระตามค าสั่ง และมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็น
กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยั  และคณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจดัการศูนยบ์างคล้า  
ให้ครบวาระตามประธาน  และแม้จะเปล่ียนประธานเป็นคนใหม่ แต่ให้ทาบทาม และแต่งตั้ ง
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเดิมเป็นกรรมการต่อไปจนครบวาระท่ีแต่งตั้งใหม ่
  ๓.๒  กรณีประธานเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกตาม พ.ร.บ. ก าหนด แต่
ผูท้รงคุณวุฒินั้นเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัด้วย ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ใหค้รบวาระตามค าสั่งแต่งตั้ง แต่เน่ืองจากคณะกรรมการดงักล่าว ไดข้อให้ครบวาระ
ตามประธาน เน่ืองจากกรรมการบางท่านมีภารกิจมาก ท่ีประชุมจึงมีมติให้ครบวาระตามท่ีคณะ
กรรมการฯ เสนอเฉพาะกรณีน้ีเท่านั้น และใหส้ภามหาวทิยาลยั พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่   
   ๓.๓ คณะกรรมการบริหารสถาบนัพฒันาคุณภาพครู ให้มีวาระคราวละ 
๓ ปี และเน่ืองจากจะมีการแต่งตั้ งสถาบันพฒันาคุณภาพครูใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เป็น               
ส่วนงานภายในตาม พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ดงันั้นจึง
ใหมี้ค าสั่งแต่งตั้งใหม่ และมีวาระ  ๓  ปี โดยคงกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเดิม 
   ๓.๔ เลขานุการสภามหาวทิยาลยั  เป็นต าแหน่งท่ีอธิการบดีแนะน า จึง
ตอ้งครบวาระตามอธิการบดี แต่เน่ืองจากค าสั่งแต่งตั้งให้ครบวาระก่อนอธิการบดีครบวาระ ดงันั้นให้
แต่งตั้งใหม่ โดยมีวาระเท่ากบัวาระคงเหลือของอธิการบดี 
 
 

/๓.๒ ผลการปฏิบติัราชการ... 
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   ๓.๒ ผลการปฏิบัติราชการตามค า รับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร . )  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    
   ท่ีประชุมพิจารณา  และมีขอ้อภิปรายเก่ียวกบัการตีพิมพแ์ละใช้ประโยชน์
งานวจิยั  งานสร้างสรรค ์สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑. มหาวิทยาลัยต้องมีข้อมูลวารสารท่ีมีผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นผู ้อ่าน และ
มุมมองในการอ่านทั้งในระดบัประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งขอ้มูลการประชุมวิชาการ หรือเป็น
เจา้ภาพจดัมหกรรม/นิทรรศการ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
   ๒. มหาวิทยาลยัตอ้งมีขอ้มูลโครงการวิจยัปัจจุบนัของหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
เป็นช่องทางในการร่วมวิจยั หรือขยายขอบข่ายและพื้นท่ีงานวิจัยนั้ นมาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ 
   ๓. มหาวิทยาลยัควรมีข้อมูลขององค์ประกอบท่ีท าให้เกิดงานวิจยั  เช่น  
ภาระงาน  อายุ  ต  าแหน่งทางวิชาการของนกัวิจยั  ส่ิงสนบัสนุนท่ีท าให้เกิดความคล่องตวัในการท า
วจิยั  คุณภาพงานวจิยั  เป็นตน้ 
   ๔. มหาวิทยาลยัตอ้งมี UBI หรือ UIL เพื่อน างานวิจยัสู่ภาคธุรกิจและ
ระดบัอุตสาหกรรมหรือระดบัประเทศ 
   ๕. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มปัจจัยท่ีจะท าให้เกิดการขยายและเพิ่มมูลค่า
งานวจิยัท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ อาจารย ์เครือข่ายในการเผยแพร่ ศกัยภาพดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์  แรงจูงใจ  
ทุน  นกัวิจยัภายนอก  รวมทั้งการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  เพื่อให้มีการน าผลงานไปใช้ใน
ภาคการผลิตต่อไป 
   ๖. มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายในการก าหนดงานวิจยั/สร้างสรรค์เป็น
ภาระงานท่ีส าคญั 
   มติทีป่ระชุม 
   ๑. ให้มหาวิทยาลัยต้องจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีจะขับเคล่ือนให้ตวัช้ีวดั 
ก.พ.ร. ท่ีมีคะแนนประเมินน้อยกว่า ๒ มีคะแนนเพิ่มข้ึน โดยตอ้งมีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  ไดแ้ก่ 
   - ร้อยละบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขา 
   - ร้อยละงานวจิยั/สร้างสรรคท่ี์เผยแพร่/น าไปใชป้ระโยชน์ 
   - จ านวนชัว่โมงเฉล่ียของอาจารยท่ี์ใหบ้ริการ 

/-  ระดบัความส าเร็จ... 
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   - ระดบัความส าเร็จของการพฒันามหาวทิยาลยัสู่สากล 
   - ระดบัความส าเร็จของการจดัการความรู้ 
   โดยให้กรอกตามแบบฟอร์ม ก.พ.ร. และเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ใน
การประชุมคร้ังต่อไป 
  ๒. ใหน้ าเสนอการจดัระบบภาระงานของอาจารยใ์นท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
   ๓. มอบสถาบนัวิจยัและพฒันา น าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจยั/งานสร้างสรรค์ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพดา้นงานวจิยั 
 ๔. มหาวิทยาลยัตอ้งผลกัดนัให้มีการเพิ่มงานวิจยัสถาบนัและทอ้งถ่ิน ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อจะได้ก้าวสู่งานวิจยัท่ีจะน าไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม หรือ
ระดบัประเทศต่อไป 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ การสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอรายช่ือผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเป็น
นายกสภามหาวทิยาลยั  รวม  ๔  ท่าน  ไดแ้ก่ 
 ๑. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร ศรีสอา้น   
  ๒. ศาสตราจารยศุ์ภชยั พิศิษฐวานิช   
 ๓. นายสุชาติ   ตนัเจริญ   
 ๔. ศาสตราจารย ์ดร.สุรินทร์ พงษศุ์ภสมิทธ์     
   ท่ีประชุมลงคะแนนลบัเพื่อเลือกนายกสภามหาวิทยาลยั  ผลการลงคะแนน
ได ้ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น  เป็นผูท่ี้สมควรเป็นนายกสภามหาวทิยาลยั  
  มติที่ประชุม  ให้มหาวิทยาลยัเรียนเชิญ ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น 
เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั  และด าเนินการกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง
ต่อไป 
 
 ๔.๒ ผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั           
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั จากคณาจารย์
ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗  ระบุให้ผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั จากคณาจารย์
ประจ า ได้แก่ คณาจารยป์ระจ า และอาจารยอ์ตัราจา้ง โดยมีค านิยามศพัท์ไวน้ั้น ไม่ครอบคลุมถึง

/อาจารยท่ี์เป็น... 
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อาจารยท่ี์เป็นพนกังานราชการ ท าให้ไม่มีสิทธ์ิในการออกเสียงเลือกตั้งดงักล่าว จึงน าเสนอท่ีประชุม
เพื่อพิจารณา 
   ๑. เห็นชอบให้อาจารย์ท่ีเป็นพนักงานราชการมีสิทธ์ิในการออกเสียง
เลือกตั้งดงักล่าวได ้ 
   ๒. เห็นชอบในค านิยาม “คณาจารย”์ ให้หมายความว่า ผูท่ี้มีหน้าท่ีหลัก
ทางดา้นการสอนและการวิจยั  และปฏิบติัหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสูตรท่ี  
เปิดสอนซ่ึงปฏิบติังานมาไม่น้อยกว่าหกเดือน  เพื่อจะไดใ้ช้เป็นค านิยามส าหรับคณาจารยใ์นทุกกฎ  
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศต่าง ๆ ท่ีจะแกไ้ขต่อไป 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้อาจารยพ์นกังานราชการ มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากคณาจารยป์ระจ า  โดยให้แกไ้ขขอ้บงัคบัโดยเร็ว โดยยกเลิกเฉพาะ          
ขอ้ ๓ แห่งขอ้บงัคบัเดิม และในส่วนของนิยามคณาจารยใ์ห้ระบุให้ชดัเจนว่า หมายถึง ผูท่ี้มีหน้าท่ี
หลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัท่ีเป็นอาจารยข์า้ราชการ อาจารยอ์ตัราจา้ง อาจารยพ์นกังานราชการ  
และอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องก าหนดระยะเวลาการท างาน ทั้งน้ีมีข้อสังเกตว่า              
ค  านิยามคณาจารย ์ท่ีเสนอ เน่ืองจากเป็นค านิยามท่ีกวา้งมาก  ท าให้ตอ้งมีการตีความ เพราะอาจารย ์
หมายความรวมถึง อาจารยพ์ิเศษได ้
 
 ๔.๓ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง บญัชีรายช่ือ             
ผูป้ระเมินการสอนของผูก้  าหนดต าแหน่งทางวชิาการ   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีมติให้ประกาศบญัชีรายช่ือผูป้ระเมินการสอนของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้หลักการในการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ วา่ตอ้งประกอบดว้ยผูมี้ต  าแหน่งทางวชิาการท่ีมีความรู้ดา้นเน้ือหาอยา่งนอ้ย ๑ คน 
ผูมี้ต  าแหน่งทางวชิาการท่ีมีความรู้ดา้นการศึกษาอยา่งนอ้ย  ๑  คน  ส่วนอีก ๑ คน อาจเป็นผูมี้ต  าแหน่ง
ทางวิชาการในสาขาอ่ืนก็ได ้ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง บญัชีรายช่ือผูป้ระเมินการสอนของผูก้  าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการ   
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. เห็นชอบใน (ร่าง)  ประกาศสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง 
บญัชีรายช่ือผูป้ระเมินการสอนของผูก้  าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยรายช่ือผูป้ระเมินคนหน่ึงอาจ
ปรากฏอยูม่ากกวา่  ๑  สาขาก็ได ้ พิจารณาจากเน้ือหาของสาขานั้น ๆ  

/๒. กรณีไม่มีผูมี้ต  าแหน่ง... 
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   ๒. กรณีไม่มีผูมี้ต  าแหน่งทางวิชาการท่ีมีความรู้ดา้นเน้ือหาตรงสาขา ให้
เสนอรายช่ือเพิ่มเติมต่อสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงอาจเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกก็ได ้
   ๓. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการ  ต้องพิจารณาสาขาท่ีมีความ
เช่ียวชาญในระดบัต าแหน่งทางวชิาการ ประกอบดว้ย 
 

  ๔.๔ กรอบอตัราก าลงัสายผูส้อนและสายสนบัสนุน พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๔ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมคร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบในกรอบอตัราก าลงั
สายสนับสนุน รวม ๒๓๙ อตัรา ไปแล้วนั้น  อีกทั้ง ครม. ได้อนุมติักรอบอตัราก าลังเพิ่มเติมแก่
สถาบนัการศึกษาท่ีมีปัญหาดา้นอตัราก าลงั โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ไดรั้บอนุมติักรอบ
อตัราก าลงัพนักงานมหาวิทยาลยั ทั้งหมด ๒๕๓ อตัรา  และให้มหาวิทยาลยัจดัท าแผนอตัราก าลงั           
แต่ละปีตามความจ าเป็น  บดัน้ีมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการจดัท ากรอบอตัราก าลังสายผูส้อน พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔  เรียบร้อยแลว้ โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารยทุ์ก
ประเภท สาขาวิชาท่ีเปิดสอนและจ านวนนกัศึกษา  ไดจ้  านวนอาจารยท่ี์พึงมีตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จดัการศึกษา และกรอบอตัราก าลงัพนกังานมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
 ปี ๒๕๕๒ อาจารยท่ี์พึงมี ๓๑๘ คน อตัราท่ีคงอยู ่๑๔๓ คน อตัราท่ีขาด ๑๘๐ คน 
  ปี ๒๕๕๓ อาจารยท่ี์พึงมี ๓๔๕ คน อตัราท่ีคงอยู ่๑๒๘ คน อตัราท่ีขาด ๒๒๓ คน 
  ปี ๒๕๕๔ อาจารยท่ี์พึงมี ๓๕๓ คน อตัราท่ีคงอยู ่๑๑๗ คน อตัราท่ีขาด  ๒๔๑  คน 
   

  กรอบอตัราก าลงัพนกังานมหาวทิยาลยั 
 

     ปีงบประมาณ 
          
 อตัราก าลงั 

สายผู้สอน สายสนับสนุน  
รวม 

ตามมต ิครม. 
ทดแทน 

อตัราเกษียณ 
รวม ตามมต ิครม. 

ทดแทน 
อตัราเกษียณ 

๒๕๕๒ ๔๑ ๑๘ ๕๙ ๔๔ ๑๘ ๖๒ 

๒๕๕๓ ๔๑ ๗ ๔๘ ๔๔ ๘ ๕๒ 

๒๕๕๔ ๔๐ ๖ ๔๖ ๔๓ ๖ ๔๙ 

รวม ๑๒๒ ๓๑ ๑๕๓ ๑๓๑ ๓๒ ๑๖๓ 
 

  คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ ดา้นนโยบายและแผน ในการประชุมคร้ังท่ี 
๔/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เห็นชอบโดยมีขอ้เสนอแนะ และกรรมการบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐  เห็นชอบในกรอบ
อตัราก าลงัท่ีเสนอ 

/ดร.สุชาติ เมืองแกว้ เสนอ... 
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  ดร.สุชาติ  เมืองแกว้  เสนอขอ้มูลเพิ่มเติมว่ามีแผนจะพฒันาให้ร้อยละ ๔๐ 
ของอาจารยผ์ูส้อน มีวฒิุปริญญาเอก  ดงันั้นสัดส่วนอาจารยท่ี์เพิ่มข้ึนจะตอ้งเป็นปริญญาเอกอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ ๕๐   
  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอ้อภิปราย ดงัน้ี 
  ๑. อตัราอาจารยพ์นักงานมหาวิทยาลยั  ๑๒๒  อตัรา ตามกรอบท่ีเสนอ 
ตอ้งแทนท่ีทั้งอาจารยอ์ตัราจา้ง และอาจารยเ์กษียณ ท่ีปฏิบติังานทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ โดย
ควรปรับแนวคิด ภาระงาน และเนน้คุณภาพ 
  ๒. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้มาต้องปฏิบัติงานเพื่อขับเคล่ือน
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ไปขา้งหนา้มิใช่เพื่อแทนท่ีคนเดิมเท่านั้น 
 ๓. ควรมีวิธีการได้มาซ่ึงอัตราก าลังวุฒิปริญญาเอก เช่น การให้ทุน 
(ทุนการศึกษา  ทุนวิจยั)  แก่บุคคลภายนอกท่ีก าลงัศึกษาต่อ โดยมีเง่ือนไข  การเขา้ร่วมโครงการทุน 
คพก. ให้นักศึกษาปริญญาเอกได้รับทุน  และท างานท่ีมหาวิทยาลยัเม่ือส าเร็จการศึกษา  การจา้ง
อาจารยผ์ูใ้กลเ้กษียณท่ีมีวฒิุปริญญาเอก  เป็นตน้ 
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. เห็นชอบในกรอบอตัราก าลงัท่ีเสนอ 
  ๒. ให้มหาวิทยาลยัเสนอแนวทางวิธีการได้มาซ่ึงอตัราก าลงัวุฒิปริญญา
เอก ตามเป้าหมายในการประชุมคร้ังต่อไป 
 ๓. เห็นชอบในขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  คือ 
 ๓.๑ การเปิดหลักสูตรใหม่ ต้องมีคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
ด าเนินการแลว้เสร็จโดยเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมติัภายในส้ินปี พ.ศ. ก่อนปีการศึกษาท่ีจะเปิดสอน 
 ๓.๒ เห็นชอบให้มหาวิทยาลยัทบทวนการจดัการศึกษาโดยปรับปรุง
หรือยุบหรือยุบรวมหลกัสูตรแล้วโอนยา้ยนักศึกษาท่ีถูกยุบไปสาขาท่ีใกล้เคียงตามสมคัรใจ โดย
สาขาวิชาท่ีมีนักศึกษา ๕-๑๐ คน / ชั้นปี และมีแนวโน้มจะไม่คุม้ค่าให้รับสมคัร ปี ๒๕๕๐ เป็น                
ปีสุดทา้ย ส่วนสาขาวิชาท่ีมีนกัศึกษาน้อยกว่า  ๕  คน/ชั้นปี ให้ยุบรวม/ยุบ แลว้เปล่ียนสาขาวิชาตาม
ความสมคัรใจของนกัศึกษา 
 

 ๔.๕ (ร่าง) แผนพฒันาบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้จดัท า (ร่าง) 
แผนพฒันาบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ ดา้นนโยบายและแผน 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้ให้ความเห็นชอบ โดยมี
ขอ้เสนอแนะ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

/มตทิีป่ระชุม ขอให.้.. 
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   มติที่ประชุม  ขอให้เสนอขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังถดัไป  ดงัน้ี 
   ๑. ภาระงานของบุคลากร  
   ๒. คุณภาพของบุคลากร  (คุณภาพการสอน  คุณภาพการเป็นอาจารย ์             
ท่ีปรึกษา  คุณภาพการเป็นผูบ้ริหาร  คุณภาพในการท าวจิยั) 
   ๓. จุดแขง็-จุดอ่อน  ปัญหา  สาเหตุ  ความตอ้งการบุคลากร 
  ๔. วิธีการพฒันาเพื่อให้ไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพ  คุณลกัษณะ และจ านวน
ตามตอ้งการ 
 
 ๔.๖ โครงการจดัตั้งสถาบนัพฒันาคุณภาพครู 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า เพื่อให้สถาบนัพฒันาคุณภาพครู 
เป็นส่วนงานภายในตามความหมายของ พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๑  
ธนัวาคม ๒๕๕๐ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยั แต่งตั้งสถาบนัพฒันาคุณภาพครูให้เป็นส่วนงาน
ภายในมหาวทิยาลยัเทียบเท่าคณะ 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ งสถาบันพฒันาคุณภาพครู เป็นส่วนงานภายใน
มหาวทิยาลยั โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  ๒. ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาคุณภาพครู โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 นายโชคชยั ช่วยณรงค ์               ประธานกรรมการ 
 ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ กรรมการ 
 คณบดีคณะวทิยาการจดัการ  กรรมการ 
 กรรมการผู ้แทนผู ้บริหารท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง อีก ๑ คน เป็น

กรรมการ 
    ทั้ งน้ีให้ผู ้อ  านวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง โดยมีรายงานความกา้วหน้าของโครงการ ทั้งส่วนของการบริหารจดัการ และการ
ด าเนินงาน  เสนอเพื่อประกอบการประเมิน 
  ๓. มอบอธิการบดี ท าความเขา้ใจบริบทของผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันา
คุณภาพครู ท่ีตอ้งขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามโครงสร้างในโครงการจดัตั้งสถาบนัพฒันาคุณภาพครู 
และมีความเช่ือมโยงการด าเนินงานกบัคณะครุศาสตร์ 

/เม่ือไม่มีกรรมการเสนอ... 
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 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอนดัประชุมคร้ังต่อไปวนัเสาร์ท่ี  
๕  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  และขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน  
  
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐   น. 
                     
    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม               นางพรพรรณ  นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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E\สภามหาวิทยาลยั\รายงานการประชุม\คร้ังท่ี ๑๒_๒๕๕๐\จิตติมา 


