
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๒ 

วันเสารที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
ณ หองมันทองเอก สมัมนาคารบางปะกง ปารค ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร บางคลา 

 

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 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.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยพรพรรณ   นินนาท เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๒. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  

 

 

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  น. 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูแทนผูบริหาร 
   ดวยมีการปรับเปล่ียนผูดํารงตําแหนงผูบริหารบางตําแหนง จึงไดมีการเลือก
ผูแทนผูบริหารเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร ดังนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ จากผูแทนรองอธิการบดี    
   ๒. อาจารยเมธี   พรมศิลา  จากผูแทนผูอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  และยินดีตอนรับ 
 

 ๑.๒  หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับสถาบัน 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
ไดสงหนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๐ มายังมหาวิทยาลัย 
เรียบรอยแลว 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 ๑.๓  มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณยกระดับคุณภาพการผลิตครู 
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตครู “ครู
แนวใหม” ๕ ป เพื่อทดแทนขาราชการครู สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกรมอาชีวศึกษา ท่ี
เกษียณ โดยจัดเปนทุนรวม ๓๐,๐๐๐ ทุน สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๓ จะประกันงานแตยังไมประกัน
เงิน แตในปถัดไปจะประกันท้ังงานและเงิน  ดังนั้นการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
จึงควรผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะกับการเปนวิชาชีพช้ันสูงตามมาตรา ๘ (๕) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตองมีการประสานกําลังของทุกคณะท่ีเกี่ยวของ
เพื่อสรางครู โดยมีองคกรกลาง เชน สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเปนหนวยงานท่ีดูแล ประสาน และควรมี
งานวิจัยระดับปริญญาโท ดานการสอน เปนงานวิจัยแมบทเชิงนโยบายในเร่ืองวิชาชีพ เพื่อยกระดับ
วิชาการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยมีมติ  คณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรควร
กําหนดสาขา เปาหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตใหเปนครูช้ันเยี่ยมแลวตอยอดปริญญาโท, ปริญญาเอก 

ท่ีประชุมรับทราบ และ... /
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  ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอสังเกตวาตองเขมงวดในการใชกลไกติดตาม 
ตรวจสอบ การพัฒนางานเพ่ือใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 
 

 ๑.๔  โครงการสรางแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร (สารภีสัมพันธ) 
   มหาวิทยาลัย เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รวมเปน
เกียรติในโครงการสรางแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร (สารภีสัมพันธ) ในวันพุธท่ี                 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๑๑/๒๕๕๒  เม่ือวันเสารท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 ๑. นําระเบียบวาระท่ี ๑.๒ การแสดงความยินดีตอ ดร.วิวัฒน   ศัลยกําธร  มาตอ
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ 
 

  ๒. ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ หนา ๗  บรรทัดท่ี ๑๘  
   จาก “ไดประทับรับทราบ/รับรองหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลวตั้งแตวันท่ี    
๒๔ กันยายน ๒๕๕๒...” 
  เปน “ไดประทับรับทราบ/รับรองหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลวต้ังแตวันท่ี    
๑๔ กันยายน ๒๕๕๒...” 
 

 ๓. ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ หนา ๙  บรรทัดท่ี ๑๗  
   จาก “๙. ใหแสดงงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
ใหเห็นดวย” 
  เปน “๙. ใหแสดงงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ

เพื่อประกอบการพิจารณา” 
 

 ๔. ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ หนา ๙  มติท่ีประชุม ขอ ๒ และขอ ๓ 
   จาก “๒.  มอบอธิการบดี หาแนวทางแกปญหาท่ีพักนักศึกษาจีน  ซ่ึงควรจัดให
ในอําเภอเมือง 
   ๓.  เรงเสนอระเบียบท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย  
และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการในเชิงรุกท่ีเปนรูปธรรม 
เชน การรวบรวมโครงการวิจัยจากปญหาของชาวบาน/ทองถ่ิน ใหได ๘๔ เร่ือง เปนตน ตอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป” 

เปน “๒. มอบอธิการบดี ... /



 - ๔ - 

  เปน “๒.  มอบอธิการบดี หาแนวทางแกปญหาท่ีพักนักศึกษาจีน  ควรจัดใหพัก
อยูในมหาวิทยาลัยฯ ที่อําเภอเมือง” 
   ๓.  เรงเสนอระเบียบท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย  
และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการในเชิงรุกท่ีเปนรูปธรรม 

เชน การรวบรวมโครงการวิจัยจากปญหาของชาวบาน/ทองถ่ิน ใหได ๘๔ เร่ือง เพื่อเปนการเฉลิม  
พระเกียรติตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม            
คร้ังตอไป” 
 

 ๕. ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ หนา ๑๐  มติท่ีประชุม ขอ ๔ และขอ ๕ 
  จาก “๔.  ฝายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการเพ่ือประเมิน
ติดตามการดําเนินงานและรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผนงานอยางตอเนื่อง 

๕. นําขอสังเกตไปประกอบการพิจารณาปรับแผนการดําเนินงาน”    

   เปน “๔. ฝายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ตองมีคณะกรรมการเพ่ือประเมิน
และติดตามผลการดําเนินงานแลวรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผนงานตออธิการบดี
อยางตอเนื่อง 

    ๕. ใหนําขอสังเกตจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับแผนการ
ดําเนินงาน” 
 

 ๖. ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ หนา ๑๐  มติท่ีประชุมขอ ๑ และขอ ๓  
   จาก “๑. ตําแหนงบริหารที่ให บุคคลภายนอกดํารงตําแหนงได  ไดแก  
ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีหรือผูบริหาร โดยใหใชแนวทางตามขอบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี  พิจารณารายละเอียดตอไป 

   ๓.  กรณีจายเงินเดือนลักษณะเหมาจาย ใหคํานึงถึงการชําระภาษีเงิน
รายไดดวย” 
  เปน “๑. ตําแหนงบริหารท่ีใหบุคคลภายนอกดํารงตําแหนงได   ไดแก  

ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีหรือผูบริหาร โดยใหพิจารณาตามแนวทางตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พิจารณารายละเอียดตอไป 

   ๓.  กรณีจายเงินเดือนลักษณะเหมาจาย ใหคํานึงถึงผลกระทบทางดาน
ภาระภาษีเงินไดดวย” 
 

 ๗. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ หนา ๑๔ เพิ่มเติมฝายท่ีรองอธิการบดีไดรับมอบหมาย         
ไวทายช่ือรองอธิการบดี  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง... /
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตร  และอนุปริญญา 
   มติท่ีประชุม  อนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา แก
ผูสําเร็จการศึกษา รวม ๔,๔๘๘ คน จําแนกเปน 
 ปริญญาเอก  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน    ๒ คน 
 ปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ๑๘ คน 
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    ๕  คน 
  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา    ๒  คน 
 ประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ๓  คน 
 ปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษา  ๕๘๑ คน 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร                                ๑,๐๒๑ คน 
  สาขาวิชาศิลปศาสตร   ๓๘๔ คน 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ๒,๔๑๒ คน 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   ๔ คน 
 อนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร   ๑ คน 
  สาขาศิลปศาสตร   ๕ คน 
 
 ๔.๒ พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบใหแตง ต้ังคณะกรรมการสรรหาผู อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อสรรหาผู อํานวยการคนใหมแทนผูชวยศาสตราจารย  ดร .กุลวดี                    
โรจนไพศาลกิจ ท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ โดยไปดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ท้ังนี้ท่ีประชุม
พิจารณาผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ 
  ๑. นายโชคชัย  ชวยณรงค  เปนผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒. อาจารยวัชรพงษ  ครูเกษตร  เปนผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูแทนคณาจารย 
 ๓. อาจารยชอมณี  สุคันธิน เปนผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูแทนผูบริหาร 

๔.๓ รายงานการติดตาม ... /
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 ๔.๓ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รอบ 
๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รอบ ๑๒ เดือน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีประเด็นการนําเสนอ คือ 
   - การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
   - รายงานการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร  แบงเปนประสิทธิผล
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  และประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบสมดุล ๔ มิติ 
  แตเนื่องจากท่ีประชุมพิจารณาเห็นวามีบางหนวยงานท่ียังไมปรากฏผลการ
ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ทําใหขอมูลท่ีแสดงเปน ๐ ซ่ึงไมถูกตอง  
จึงพิจารณาใหขอสังเกต ดังนี้ 
  ๑. การประเมินควรมีการประเมินท้ังในเร่ืองเชิงปริมาณและคุณภาพที่มี
ความสัมพันธกัน 
  ๒. การรายงานประสิทธิผลของหนวยงานควรแยกเปน ๒ กลุมตามภารกิจ 
คือ กลุมวิชาการ และกลุมสนับสนุน 
  ๓. การประเมินผลการดํา เนินงานท่ี เปนงานประจํา เปนหนา ท่ีของ                    
ฝายบริหารท่ีตองติดตามและเรงรัดซ่ึงควรมีการประกันคุณภาพภายในทุกรอบ ๓ และ ๙ เดือน สวน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ติดตามอีกคร้ังในรอบ ๖ และ 
๑๒ เดือน เพื่อเปนกลไกใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ควรเปนการติดตามการ
ดําเนินการตามนโยบายสําคัญ 
  ๔. มหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยโดย
บูรณาการตัวบงช้ี ท่ีมหาวิทยาลัยตองได รับการประเมินจากหนวยงานตาง  ๆ  คือ  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                           
(สมศ.)  รวมกับตัวบงช้ีท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  และท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ตองการ 
  มติท่ีประชุม  
  ๑. นําผลการประเมินกลับไปใหหนวยงานตาง ๆ ไดพิจารณากอน  จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมิน 
  ๒. ใหมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาการบริหารจัดการตามนโยบายสําคัญ
ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายในการประชุมคร้ังตอไป 
  ๓. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนทีมเลขานุการในการประเมิน 

/๔.๔ (ราง) โครงการ... 
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 ๔.๔ (ราง) โครงการสัมมนา “เวทีสาธารณะชวยคิดชวยสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร” 
  ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย เสนอโครงการสัมมนา “เวทีสาธารณะชวยคิดชวยสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร”  
เพื่อใหบุคคลภายนอกผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงาน  และผลผลิตของมหาวิทยาลัย  ท้ังทางตรง
และทางออม โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนและทองถ่ินไดสะทอนความคิดเห็นถึงแนวทางที่จะทําให
นักเรียนเขามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และกลับมาพัฒนาทองถ่ินเม่ือสําเร็จการศึกษา 
รวมท้ังความเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาเร่ืองดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
เพื่อสนองนโยบาย จึงมีมติมอบอธิการบดีนําไปพิจารณาดําเนินการ  
 

 ๔.๕ รายงานการสํารวจสถานภาพศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  รายงานการสํารวจสถานภาพศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพื่อจะไดเสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป  สรุปไดวา
มหาวิทยาลัยมีศูนยใหการศึกษานอกท่ีตั้ง ณ ปจจุบัน รวม ๑๖ ศูนย เปนศูนยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑทุกประเด็น ๒ ศูนย 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกตดังนี้ 
   ๑. การมีการจัดการศึกษาพิเศษมากเกินไปจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการของอาจารย ท้ังดานงานวิจัย  และตําแหนงทางวิชาการ รวมท้ังอาจสงผลกระทบตอ
การจัดการศึกษาภาคปกติดวย 
   ๒. การจัดการศึกษาใหนักศึกษาเรียนอยู เฉพาะ  ณ  ศูนยใหการศึกษา               
นอกท่ีตั้ง อาจเปนสาเหตุใหนักศึกษาและศิษยเกาจากศูนยตาง ๆ นั้น ไมมีความรักและความผูกพันกับ
ศูนยท่ีตั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรจัดใหนักศึกษาทุกศูนยฯ ไดเขามารูจักกับศูนยท่ีตั้งมหาวิทยาลัยดวย 
อาจโดยกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยวานักศึกษาจะเรียนท่ีศูนยนอกท่ีตั้งกี่ป และในปใดจะเขามา
เรียน ณ ศูนยท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 
   ๓. ควรมีการศึกษาสํารวจคุณภาพเชิงวิชาการของบัณฑิตและความคุมทุน
ของแตละศูนยฯ ดวย 
   ๔. ควรใชมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา และเทคโนโลยี        
การสอนทางไกล เปนศักยภาพของการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ๕. มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญเร่ืองคุณภาพเปนอันดับแรก สวนรายได
เปนอันดับรอง 

มติท่ีประชุม /
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  มติท่ีประชุม  
   ๑. ใหรายงานการสํารวจสถานภาพศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

   - จํานวนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
   - จํานวนศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานครบถวน 
    - มาตรการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานศูนยการศึกษานอก
ท่ีตั้งท่ียังเปนไปตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานในชวง ๓ ปขางหนา 
   ๒. มอบสภาวิชาการกํากับดูแลการพัฒนาศูนยใหการศึกษาเพื่อใหได
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑทุกศูนยภายในระยะเวลา ๓ ป เนื่องจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จะทําการประเมินการจัดการศึกษาศูนยนอกท่ีตั้งอีก ๓ ปขางหนา  และหาก
มหาวิทยาลัยใดมีการจัดการศึกษาศูนยนอกท่ีตั้งแลวยังไมไดมาตรฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจะไมรับรองคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนั้นท้ังมหาวิทยาลัย 
  ๓. มอบฝายบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการศูนยใหการศึกษา             
นอกท่ีตั้งโดยเนนคุณภาพใหท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
บางคลา เปนศูนยกลางทางวิชาการ  โดยนําขอสังเกตขางตนประกอบการพิจารณาบริหารจัดการ 
 

 ๔.๖ การขอขยายเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย นําเสนอวาคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
และสภาวิชาการ เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการขยายเวลา
การศึกษาแกนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๖ จํานวน ๑๑ คน ซ่ึง ๓ คน ผานการสอบ
วิทยานิพนธแลว อีก ๗ คน กําลังอยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล และพิจารณาเห็นชอบใหพนสภาพ 
๓ คน เนื่องจากขาดการติดตอกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลานาน  
   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร             
วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม) ระบุใหนักศึกษาปริญญา
เอกท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาโทมาแลวใหใชเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา ประกอบกับมิไดระบุอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการขยายเวลา  ดังนั้น
จึงควรตรวจสอบอํานาจสภามหาวิทยาลัยในกรณีดังกลาว 
  มติ ท่ีประชุม  มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอกฎหมายท่ีให อํานาจ                   
สภามหาวิทยาลัย ในการอนุมัติการขยายเวลาการศึกษาพรอมหารือนายวิจิต แกวเกิดเคน และหาก            
ผลการตรวจสอบพบวาสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจดังกลาว ใหเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอมติ 

/๔.๗ (ราง) ขอบังคับ... 
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 ๔.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการแตงต้ังคณาจารย
ประจํา ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา เนื่องจากมีประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงแกไขหมวดที่ ๓ วาดวยการอุทธรณ เปน “หมวดท่ี ๓ วาดวย
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ” โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการ มหาวิทยาลัยจึง
จําเปนตองแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่องดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมาย คร้ังท่ี                     
๔/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยการแตงต้ังคณาจารยประจํา ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

 ๔.๘ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินเดือนผูบริหาร ซ่ึงไมเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาคณะกรรมการกฎหมายไดพิจารณา 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจายเงินเดือนผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... แลวมีมติเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหมีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีไม เปนขาราชการพลเ รือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับประเภทของผูบริหารท่ีจะไดรับคาตอบแทนดังกลาว 
ลักษณะการกําหนดอัตราท่ีควรคํานึงถึงศักยภาพและสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยใน                
ระยะยาว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  มติท่ีประชุม  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พิจารณา
กําหนดอัตราเงินเดือนผูบริหารตามขอเสนอของคณะกรรมการกฎหมาย ท้ังนี้อาจมีการประสานขอมูล
กับคณะกรรมการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

 ๔.๙ คณะกรรมการกฎหมายเสนอใหทบทวนการจัดต้ังและการดําเนินงานของ
สวนงานภายใน 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา คณะกรรมการกฎหมาย ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยดังนี้  

/๑. ต้ังคณะทํางาน... 
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  ๑. ตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาขอมูลการดําเนินงานของสวนงาน
ภายใน เพื่อประกอบการทบทวนการจัดต้ังสวนงานภายในนั้น ๆ 
   ๒. พิจารณาทบทวนใหมีขอบังคับกลาง  วาดวยการบริหารและการ
ดําเนินงาน รวมท้ังระเบียบ วาดวยเงินประจําตําแหนงเปนระเบียบกลาง แลวประกาศวามีสวนงานใด
เปนสวนงานภายใน 
   ๓. พิจารณาใหมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยสถาบันพัฒนา
คุณภาพครู เนื่องจากมีความไมสอดคลองในขอความภายในขอบังคับดังกลาว 
  มติท่ีประชุม  
  ๑. กรณีสถาบันพัฒนาคุณภาพครู  และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง หากมี
ประเด็นใดขัดแยงกับขอกฎหมายใหมีการปรับเฉพาะสวนนั้น ๆ 
  ๒. มอบอธิการบดี พจิารณาตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูลการดําเนินงานท้ัง
ระบบของสวนงานภายในเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดต้ังสวนงานภายในในอนาคต 
 

 ๔.๑๐ (ราง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประจําป พ.ศ. 
๒๕๕๓  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ (ราง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบโดยใหแกไขกําหนดประชุมประจําเดือนมกราคม 
๒๕๕๓ เปนวันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ รายงานผลการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา (คร้ังท่ี ๒) 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร บางคลา (คร้ังท่ี ๒) ระหวางเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
และใหขอเสนอแนะ 
   ที่ประชุมรับทราบ  และขอใหบรรจุวาระการรายงานผลการขับเคล่ือนฯ นี้
เปนวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม โดยใหมีประเด็นตอไปนี้ในการประชุมคร้ังตอไปดวย  คือ 
   ๑. หัวขอวิจัย ๘๔ หัวขอท่ีมหาวิทยาลัยจะศึกษาวิจัยโดยมีเปาหมายเพ่ือ
ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูทองถ่ิน 
   ๒. กรอบแนวคิด (key concept) การใชพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
บางคลา และความสัมพันธกับพื้นท่ีใกลเคียง โดยอาจเทียบเคียงกับแผนพัฒนาเดิม ซ่ึงยังไมตองมี
รายละเอียด 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ /
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ การจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   เพื่อประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามอํานาจหนาท่ีแหงสภา
มหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมติ 
  ๑. ใหจัดวาระเพ่ือพิจารณาเชิงนโยบายเปนวาระเพ่ือพิจารณาในวาระตน ๆ 
สวนวาระท่ีผานการกล่ันกรองแลวจากคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ใหจัดเปนวาระ
ทักทวง ซ่ึงจะพิจารณาเปนวาระถัดไป 
   ๒. การเสนอวาระเพื่อพิจารณาตองอางอิงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติเร่ืองเพื่อพิจารณานั้น ๆ  
 
  ดวยเวลาจํากัด ท่ีประชุมจึงมีมติรับทราบเร่ืองเสนอเพื่อทราบอื่น ๆ โดยขอให
กรรมการทุกทานนํากลับไปอานรายละเอียดภายหลัง  ไดแก 
  ๕.๒ การจัดการศึกษาโดยรับผู ท่ี มีคุณวุฒิ  ป .บัณฑิต  เขาศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ๕.๓ รายงานการเงินไตรมาสท่ี ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๕.๔ การเล่ือนระดับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๕.๕ การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๕.๖ สรุปงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
  ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน และปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไป 
วันเสารท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๔๕  น. 
 
 นางนฤชล  เรือนงาม                  
  นางสาวประนอม  เงินบุคคล         นางพรพรรณ  นินนาท 
         ผูจดรายงานการประชมุ                           ผูตรวจรายงานการประชุม            
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