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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่ ๕  มกราคม  ๒๕๕๑ 
ณ บ้านนายบุญทอง  เตยีรประเสริฐ 

 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั     กรรมการ 
  ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๑๑. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๒.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๔.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๙.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 
ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๒. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๓.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  

 

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

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๕.๑๐  น. 
 

  เม่ือครบองคป์ระชุม ประธานกล่าวสวสัดีปีใหม่กรรมการทุกท่านแลว้เปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ การทูลเกลา้ถวายปริญญา  และถวายความอาลยั 
   มหาวิทยาลยั ไดทู้ลเกลา้ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ
สาขาสาธารณสุขชุมชน แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส                  
ราชนครินทร์  เม่ือวนัเสาร์ท่ี ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๐ และเม่ือพระองคเ์สด็จสวรรคต มหาวิทยาลยัไดจ้ดั
พิธีถวายความอาลยั และพิธีสงฆเ์พื่อถวายเป็นพระกุศล ในวนัท่ี ๒-๔ มกราคม ๒๕๕๑ และประกาศ
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัแต่งกายไวทุ้กขเ์ป็นเวลา ๑๐๐ วนั ตั้งแต่วนัท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง
วนัท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๑ 
  ๑.๒   ก าหนดวนัพระราชทานปริญญาบตัร 
  มหาวิทยาลัยคาดว่าก าหนดวนัพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย             
ราชภฏัราชนครินทร์ ในปี ๒๕๕๑  น้ี จะประมาณวนัท่ี  ๒๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑ 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี   ๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 ๑. แกไ้ขผูเ้ขา้ประชุม  ล าดบัท่ี  ๙  เป็นล าดบัท่ี  ๘ 
 

 ๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๒   
   หนา้  ๔  ขอ้  ๑๒  บรรทดัท่ี  ๑๘ 
   จาก  “ขอ้ ๗  ปรับปรุงสโมสรนกัศึกษาของคณะต่าง ๆ” 
   เป็น  “ขอ้ ๗.  ปรับปรุงสโมสรนกัศึกษาของคณะต่าง ๆ” 
  หนา้  ๔  บรรทดัท่ี  ๒๐ 
   จาก  “... เพื่อสร้างมูลค่าใหแ้ก่น ้าด่ืม รภ.ราชนครินทร์ ได”้ 
   เป็น  “... เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่น ้าด่ืม รภ.ราชนครินทร์ ได”้ 
 

/๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ... 
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 ๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๓.๑ จาก “กรรมการบางคน”  เป็น “กรรมการบางท่าน”  
ในหนา้  ๔  บรรทดัท่ี  ๒๖  และหนา้  ๕  บรรทดัท่ี  ๘ 
 

 ๔. หนา้ท่ี ๕ บรรทดัท่ี ๕ แกไ้ขจาก “ใด ๆ คร้ังต่อไป”  เป็น “ใด ๆ ในคร้ังต่อไป” 
 

 ๕. หน้าท่ี ๕ มติท่ีประชุม ข้อ ๒ บรรทัดท่ี ๑ แก้ไขจาก “หลักทั่วไป” เป็น  
“หลกัการ” 
 

 ๖. หนา้ท่ี  ๕  มติท่ีประชุม ขอ้ ๓.๑  บรรทดัท่ี  ๕  แกไ้ขจาก “แมจ้ะไดป้ระธาน
คนใหม”่  เป็น  “แมจ้ะเปลีย่นประธานเป็นคนใหม่”   
 

 ๗. หนา้ท่ี  ๕  มติท่ีประชุม ขอ้ ๓.๒  บรรทดัท่ี  ๓  แกไ้ขจาก “ขอใหค้รบวาระ”  
เป็น  “ได้ขอใหค้รบวาระ”   
 

 ๘. หน้าท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ แก้ไขย่อหน้าท่ี ๒ เป็น “เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยฯ น าเสนอการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
(ก.พ.ร.) ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 

 ๙. หนา้ท่ี  ๖ ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  แกไ้ขบรรทดัท่ี  ๗  เวน้วรรค  “งานวิจยั  งาน
สร้างสรรค ์ สรุปไดด้งัน้ี” 
 

 ๑๐. หนา้ท่ี  ๖ ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  มติท่ีประชุม 
  จาก  “๑.   ให้มหาวิทยาลัยจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีจะขบัเคล่ือนให้ตวัช้ีวดั 
ก.พ.ร. ท่ีมีคะแนนประเมินน้อยกว่า ๒ มีคะแนนเพิ่มข้ึน โดยตอ้งมีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  ไดแ้ก่ 
   - ร้อยละบณัฑิตท่ีไดง้านตรงสาขา 
   - ร้อยละงานวจิยั/สร้างสรรคท่ี์เผยแพร่/น าไปใชป้ระโยชน์ 
   - จ านวนชัว่โมงเฉล่ียอาจารยท่ี์ใหบ้ริการ 
  เป็น  “๑.   มหาวิทยาลยัต้องจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีจะขบัเคล่ือนให้ตวัช้ีวดั 
ก.พ.ร. ท่ีมีคะแนนประเมินน้อยกว่า ๒ มีคะแนนเพิ่มข้ึน โดยตอ้งมีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ีจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  ไดแ้ก่ 
   - ร้อยละบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขา 
   - ร้อยละงานวจิยั/สร้างสรรคท่ี์เผยแพร่/น าไปใชป้ระโยชน์ 
   - จ านวนชัว่โมงเฉล่ียของอาจารยท่ี์ใหบ้ริการ 
 

/๑๑. หนา้ท่ี ๗  ระเบียบ... 
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 ๑๑. หนา้ท่ี  ๗  ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  มติท่ีประชุม  ขอ้ ๔ 
   จาก  “๔. ใหม้หาวทิยาลยัผลกัดนัใหมี้การเพิ่มงานวจิยัสถาบนัและทอ้งถ่ิน  ...” 
  เป็น  “๔. มหาวทิยาลยัต้องผลกัดนัใหมี้การเพิ่มงานวจิยัสถาบนัและทอ้งถ่ิน  ...” 
 

 ๑๒. หนา้ท่ี  ๘  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  มติท่ีประชุม  บรรทดัท่ี  ๑๓ 
   จาก  “...  ทั้งน้ีไม่เห็นดว้ยกบั” 
  เป็น  “...  ทั้งน้ีมข้ีอสังเกตว่า” 
 

 ๑๓. หนา้ท่ี  ๑๐  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔   ขอ้  ๓  บรรทดัท่ี  ๑๑ 
   จาก  “(ทุนการศึกษา, ทุนวจิยั) แก่...” 
  เป็น  “(ทุนการศึกษา  ทุนวจิยั) แก่...” 
 

 ๑๔. หนา้ท่ี  ๑๑  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖   มติท่ีประชุม  ขอ้  ๒ 
    จาก  “๒. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อประเ มินผลการ
ปฏิบติังานของผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาคุณภาพครู โดยมีองคป์ระกอบ 

 นายโชคชยั ช่วยณรงค ์               เป็นประธาน 
  เป็น  “๒. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อประเ มินผลการ
ปฏิบติังานของผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาคุณภาพครู โดยมีองคป์ระกอบ  ดงันี ้

 นายโชคชยั ช่วยณรงค ์               ประธานกรรมการ 
 

 ๑๕. หน้าท่ี ๑๒ บรรทดัท่ี ๑ แก้ไขเป็น “...ประธานขอนัดประชุมคร้ังต่อไปวนั
เสาร์ท่ี  ๕  มกราคม  ๒๕๕๑  ...” 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑ (ร่าง)  โครงการจดัตั้งบณัฑิตวทิยาลยั 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๐ ไดอ้นุมติัในหลกัการของการตั้งคณะบณัฑิต
วทิยาลยั เพื่อใหเ้กิดการบริหารหลกัสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก  ทั้งสาขาการศึกษา และสหวิทยาการ 
ร่วมกันแบบข้ามคณะ แต่ยงัไม่อนุมัติโครงการโดยให้น าไปปรับโครงการนั้น บดัน้ี กรรมการ
บณัฑิตศึกษา  ไดด้ าเนินการปรับโครงการเรียบร้อยแลว้เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติั
โดยมีสาระปรับแกท่ี้ส าคญั คือ 
  ๑. ปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร เพื่อให้มีการเช่ือมโยงคณะใน
การบริหารหลกัสูตร โดยคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี  
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ (ไม่นอ้ยกวา่ ๓  คน)  ประธานหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา และ
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  พร้อมทั้งมีศูนยว์จิยัทางการศึกษาและสหวทิยาการเพื่อการพฒันา 

/๒. ปรับหลกัการบริหาร... 
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  ๒. ปรับหลักการบริหารจัดการ โดยระบุต้องบริหารเป็นระบบและมี
คุณภาพ  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาทั้งการจดัการศึกษา  การวิจยั และการบริการวิชาการ  มีจุดเนน้ในการ
เป็นบณัฑิตวทิยาลยัทางการศึกษาและสหวทิยาการเพื่อการพฒันา 
 ๓. ปรับแกว้สิัยทศัน์ 
  ๔. เพิ่มเป้าหมายดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
 ๕. ปรับโครงสร้างอัตราก าลังโดยเพิ่มต าแหน่งอาจารย์ประจ าบัณฑิต
วทิยาลยั  จ  านวน  ๖  คน  ในส านกังานเลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั 
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. อนุมัติโครงการจัดตั้ งบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นส่วนงานภายในตาม 
พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามเสนอ โดยให้ตดัอตัรา 
ก าลงัต าแหน่งอาจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลัยออก และระบุเป็นหลกัการว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกนัในกรณีท่ีมีหลกัสูตรพหุวิทยาการเป็นหลกัสูตรของบณัฑิต
วิทยาลยัท่ีไม่ใช่หลกัสูตรของคณะใดคณะหน่ึง คณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยัตอ้งคดัสรร
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจากคณะท่ีเก่ียวขอ้ง หากไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงให้มีอาจารยป์ระจ า
บณัฑิตวิทยาลัย  ดังนั้ นต้องมีแผนว่าจะเปิดสอนหลักสูตรอะไร สามารถคัดสรรอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรจากคณะไดก่ี้คน  และตอ้งจดัสรรเพิ่มเติมอีกก่ีคน  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้มีการจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาเป็นเอกเทศมิไดเ้ป็นสหวทิยาการตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
  ๒. ใหม้หาวทิยาลยัเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบั จดัตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั
ทั้งบณัฑิตวทิยาลยั และสถาบนัพฒันาคุณภาพครู เพื่อใหก้ารบริหารงานและการด าเนินการสอดคลอ้ง
ตาม พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ (ร่าง)  ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่าตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และออกเป็นประกาศว่าด้วย เ ร่ืองดังกล่าวไปแล้วนั้ น  
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ พิจารณาเห็นว่า
ประกาศดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างระดบัต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด จึงเห็นควรใหป้รับเปล่ียน  “กลุ่มงาน” เป็น “หน่วยงาน” และตามท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ 
ได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้ งบัณฑิตวิทยาลัยในวาระท่ี ๓.๑ ดังนั้ น จึงต้องตัด “ส านักงาน
บณัฑิตศึกษา” ออกจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และน าไปตั้งเป็นส่วนงานภายใน
ระดบัคณะ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

/มตทิีป่ระชุม ใหน้ ากลบั... 
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  มติที่ประชุม  ให้น ากลบัไปทบทวนเก่ียวกบัส่วนราชการ ส่วนงานภายใน 
และความถูกตอ้ง  เหมาะสมวา่ควรก าหนดเป็นขอ้บงัคบัหรือประกาศ  
 
 ๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  ว่าด้วยกองทุนราชภฏั          
ราชนครินทร์เพื่อพฒันางานวจิยัและงานวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดเ้สนอให้มีกองทุน
ราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวิจยั ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๕/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี  
๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบให้มีกองทุนราชภฏัราชนครินทร์เพื่อพฒันางานวิจยัและ
งานวชิาการ  แต่ในระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว มิไดร้ะบุวตัถุประสงคใ์ห้ครอบคลุมการพฒันางาน
วิชาการ  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน  
๒๕๕๐ เห็นชอบใหเ้พิ่มเติมวตัถุประสงคใ์หค้รอบคลุมการพฒันางานวิชาการและให้ปรับแกร้ะเบียบ
ดงักล่าวเพิ่มเติม ดงัน้ี 
   - ให้มหาวิทยาลัยน าเงินรายได้ ร้อยละ ๒ ของรายได้ทั้ งหมด สมทบ
กองทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ 
   - ให้มหาวิทยาลัยน า เ งินค่าตอบแทนจากโครงการวิจัย ท่ีได้รับทุน
สนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก สมทบเขา้กองทุนฯ แทนการน าเขา้มหาวทิยาลยั 
  - เพิ่มวตัถุประสงคก์ารน าดอกลลกองทุน และเงินกองทุน ให้ใชเ้ป็นรางวลั
โครงการส่ิงประดิษฐ ์ สนบัสนุนส่งเสริมการท าลลงานวชิาการ  และเลยแพร่ลลงานวชิาการ 
  - เพิ่มลูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และเปล่ียนกรรมการและเลขานุการเดิม เป็นกรรมการและลูช่้วยเลขานุการ 
   จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
วา่ดว้ยกองทุนราชภฏัราชนครินทร์เพื่อพฒันางานวจิยัและงานวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 ๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  ท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุน           
ราชภฏัราชนครินทร์เพื่อพฒันางานวจิยัและงานวชิาการ  
  ๔.๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยทุนอุดหนุน
การวจิยัจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั            
ราชนครินทร์  วา่ดว้ยทุนอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีขยายความในวตัถุประสงค์
ของทุนในขอ้  ๘  และเพิ่มเติมคุณสมบติัของลูรั้บทุน  ในขอ้  ๙ 

/๔.๓.๒  (ร่าง) ระเบียบ... 
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  ๔.๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยเงินอุดหนุน
การวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะว่า  ควรมีการพิจารณาให้รางว ัลแก่
ผูรั้บผดิชอบโครงการท่ีไดรั้บทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกก่อนจะน าเงินสมทบกองทุน 
     มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั            
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยเงินอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีขอ้แกไ้ข 
  - เพิ่มนิยามส่วนงานภายใน และเพิ่มส่วนงานภายในเป็นหน่วยงาน
ท่ีรับเงินอุดหนุนวจิยัตามระเบียบดงักล่าว  ทั้งน้ีใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาเพิ่มเติมนิยามส่วนงานภายใน
ไวใ้นระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนของมหาวทิยาลยัดว้ย 
    - เพิ่มขอ้ความ ในขอ้ ๕  “การรับเงินอุดหนุนท่ีมีเง่ือนไขต่างจาก
ขอ้ ๕ ใหพ้ิจารณาเป็นกรณีไปตามความจ าเป็น”  เพื่อให้สามารถปฏิบติัไดใ้นกรณีหน่วยงานภายนอก
ผูส้นบัสนุนเงินอุดหนุนวจิยับางหน่วยงานมีเง่ือนไขสัญญาการใหทุ้นท่ีต่างออกไป 
 

  ๔.๓.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการเบิกจ่าย 
เงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั            
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีแกไ้ขการหกัค่าใชจ่้ายเขา้กองทุน
ให้สอดคลอ้งกบัความในระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยเงินอุดหนุนการวิจยัจาก
แหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ และปรับใหมี้การส่งหลกัฐานการจ่ายเงินในงวดสุดทา้ย 
 

 ๔.๔ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
  มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
รัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ด้าน
มาตรฐานการอุดมศึกษา  คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี  ๑๒  ธนัวาคม  ๒๕๕๐  เรียบร้อยแลว้   
 

 ๔.๕ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ รอบ ๑๒ เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ รอบ ๑๒ เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อท่ี
ประชุมพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ โดยมีสาระสรุปไดด้งัน้ี 
  ๑. ผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - คร่ึงปีแรก
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๐) อยูใ่นระดบัต ่ามาก คือ มีการด าเนินการแลว้ ๙ ประเด็น ก าลงัด าเนินการ  
๒๓ ประเด็น  และยงัไม่ไดด้ าเนินการ ๑๒ ประเด็น จากประเด็นเสนอแนะทั้งส้ิน ๔๔ ประเด็น 

/๒. ประสิทธิผลตาม… 
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   ๒. ประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัสูงมาก 
  ๓. ผลความก้าวหน้าการปฏิบติัราชการตามกรอบการบริหารจดัการให้
สมดุล อยูใ่นระดบัพอใช-้ดี 
   ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ 
   ๑. ควรเพิ่มน ้ าหนกัความกา้วหน้าของประสิทธิผลดา้นการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีคุณภาพ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีจะ
ผลกัดนัใหเ้กิดความเป็นเลิศดา้นการผลิตและพฒันาครู 
  ๒. ควรแสดงผลประเมินเป็นสีท านองเดียวกบัการประเมินผลของ ก.พ.ร. 
ดว้ย เพื่อใหเ้ห็นความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน 
  มติที่ประชุม  มอบฝ่ายบริหารทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั และระดบัคณะ น า
ขอ้เสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลไปด าเนินการให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรม
อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ียงัไม่มีการด าเนินการ เพราะรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลน้ีเป็นเคร่ืองมือของสภามหาวิทยาลยัฯ ในการก ากบัการท างาน
ของฝ่ายบริหาร 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ สรุปมติ และผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลยั  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยชุด
ปัจจุบนัไดมี้มติและขอ้เสนอแนะเพื่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั  ตลอด ๓ ปีมานั้น ประกอบกบั
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ พิจารณาเห็นควรให้มหาวิทยาลยัสรุปผลการด าเนินงานต่อประชาคม  
งานเลขานุการฯ จึงไดจ้ดัท าสรุปมติท่ีประชุม และผลการด าเนินงานมาเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
เพื่อจะไดแ้จง้ประชาคมทราบต่อไป 
  ท่ีประชุม รับทราบ และมีขอ้สังเกตว่ามหาวิทยาลยัยงัไม่ไดด้ าเนินการตาม
มติและขอ้เสนอแนะในหลายประเด็น 
  มติที่ประชุม  มอบงานเลขานุการฯ จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลยัในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา  และผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลยัฯ โดย
จ าแนกงานเป็นด้าน ๆ ระบุประเด็นเสนอแนะ/แนวคิด  มติท่ีประชุม  และผลการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยตามมติและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการอ้างอิงในสภามหาวิทยาลยั ชุดใหม่ท่ีจะ
พิจารณาก ากบั ติดตาม ต่อไป 
  ทั้ งน้ี มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็น              
ท่ีปรึกษาในการจดัท ารายงานดงักล่าว 

/๕.๒ รายงานผลการ... 
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 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ในโครงการความร่วมมือกบักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซ่ึงจะแสดง
จ านวนนกัศึกษา  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจดัการศึกษา รายรับ-จ่ายของโครงการ แต่ยงัมิได้
มีการประเมินหลกัสูตรตามกรอบวิจยัท่ีสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ มีมติให้ด าเนินการ จึง
น าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
   ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการท่ีผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมค่อนขา้งสูง 
ทั้งท่ีพบวา่ผูเ้รียนมกัมีปัญหาดา้นการเรียน 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ และขอให้กรรมการบริหารหลกัสูตรท าการประเมิน
หลกัสูตรตามมติและกรอบวจิยัท่ีไดเ้คยใหค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้ 
 
 ๕.๓ สรุปผลการวิจัยความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาผู ้บริหารการศึกษา
ประจ าการใหไ้ดรั้บวฒิุประกาศนียบตัรการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่าคณะครุศาสตร์ ได้ท าการวิจยั
ความคิดเห็นต่อโครงการพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาประจ าการให้ไดรั้บวุฒิประกาศนียบตัรการบริหาร
การศึกษากบัผูเ้รียนทุกรุ่น โดยจะเป็นการส ารวจความรู้ความเขา้ใจ  และความพึงพอใจ ซ่ึงผลการวิจยั
พบวา่มีความรู้และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตวา่  การวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเท่านั้น ควร
ปรับวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อจะได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษา และการลงทุนต่อไปได ้
  มติทีป่ระชุม รับทราบ  และขอใหก้รรมการบริหารหลกัสูตรท าการประเมิน
หลักสูตรตามมติและกรอบวิจัยท่ีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ทั้ ง น้ีการวิจัยท่ีจะสะท้อน
ประสิทธิผลโครงการจะต้องเป็นข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู ้เรียน เช่น ผู ้บังคับบัญชา  
ผูร่้วมงาน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 
 
 ๕.๔ รายงานการเงินหลงัการปรับปรุงบญัชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  มติที่ประชุม รับทราบ  และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของค าหรือ
ขอ้ความ  เช่น  ค  าวา่  “งบทดลอง”   
 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๖  ... 
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ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
 ๖.๑ ขอ้สังเกตเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั 
  ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั  ดงัน้ี 
  ๑. มหาวทิยาลยัควรเร่งด าเนินการแกปั้ญหาจ านวนนกัศึกษาลดลง 
  ๒. มหาวิทยาลยัควรมีแผนพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน  และเสนอท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 
  ๓. มหาวทิยาลยัควรทบทวนการจดัการศึกษาศูนยน์อกท่ีตั้ง และการประกนั
คุณภาพการจดัการศึกษาศูนยน์อกท่ีตั้ง  
  ๔. มหาวิทยาลยัควรมีแนวทางการส่ือสารระหว่างสภามหาวิทยาลยักับ
ประชาคม 
  ๕. มหาวิทยาลยัควรเร่งพฒันาการด าเนินการของศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งการจดัระบบกลไกเพื่อเช่ือมโยงการผลิตบณัฑิต การพฒันาครู  และศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง  
การน าหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจดัท าหลกัสูตรในการจดัการศึกษา 
 
 ๖.๒ (ร่าง)  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ที่ประชุม เห็นชอบใน (ร่าง) ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัไวก่้อน 
ทั้งน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
ปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๒๐  น. 
                     
    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม               นางพรพรรณ  นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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