
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๒/๒๕๕๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๒๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  ท าหนา้ท่ีประธาน 
 ๒. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  กรรมการ 
 ๓.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๘. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ  
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐. นายวรัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๑.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๖.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๗.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๕.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ  

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 

๒. นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ ขอพระราชทานทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังก่อนมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์
ในการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ        
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นั้ น ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว และ
มหาวทิยาลยัจะด าเนินการประสานวนั เวลา ในการขอพระราชทานเขา้ทูลเกลา้ฯ ถวายต่อไป 
  ๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
  พิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประจ าปี 
๒๕๕๐ ได้เสร็จส้ินลงแล้ว เม่ือวนัท่ี ๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ โดยมีบณัฑิตเข้ารับพระราชทาน            
ทั้งส้ิน ๓,๖๒๖ คน ประธานขอบคุณทุกฝ่ายท่ีร่วมกนัท าใหพ้ิธีพระราชทานปริญญาบตัรเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย 
  ๑.๓ แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๔  
มกราคม ๒๕๕๐ มีมติเสนอแนะให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ าสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัวางระบบและด าเนินการ             
ป้องกนัความเส่ียง     ซ่ึงประธานพิจารณาเห็นวา่ หนา้ท่ีดงักล่าวอยู่ในขอบข่ายของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัอยู่แลว้ และไดเ้สนอคณะกรรมการเพื่อปรับ
ระบบใหค้รอบคลุม แนวทางท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอเรียบร้อยแลว้ 
   ทีป่ระชุมรับทราบ    
  
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
  ๑. แกไ้ขมติ ขอ้ ๒ ในระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  หนา้  ๕  เป็น 
   “๒. มอบสถาบนัวจิยัและพฒันา พิจารณารายละเอียดโครงการวิจยัให้
มีความครบถว้นในสาระต่าง ๆ 

/- ใหน้ าประเดน็… 
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   - ให้น าประเด็นพฒันาศกัยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัดา้นการ
วิจยัแบบมีส่วนร่วมจ านวนอย่างน้อย ๓๐ คน มาเป็นวตัถุประสงค์หลกัของโครงการ โดยตอ้งมี
วธีิการประเมินศกัยภาพบุคลากรดงักล่าว 
    - เพิ่มวตัถุประสงคร์อง 

 ให้ครอบคลุมการบริหารและกลไกการบริหารการเรียน          
การสอน ท าหลักสูตรใหม่ และหลกัสูตรเก่าเพื่อน าสู่ปฏิบติั  และเพื่อตอบโจทย์ปัญหาจ านวน
นกัศึกษาลดลง 

 เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาหลกัสูตรปัจจุบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 เพื่อให้ไดร้ะบบประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรว่ามีตวัช้ีวดั

อะไรบา้ง 
   - นิยามกลุ่มหลกัสูตรเดิม/หลกัสูตรใหม่ ท่ีบอกถึงการเรียนการ
สอนคุณภาพผูส้อน  และการวจิยั 
 

 ๒. แกไ้ขมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  หนา้  ๗   
   เป็น   
  “มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยตั้ งข้อสังเกตให้ตรวจสอบ
คุณสมบติัผูมี้รายช่ือในหนา้ ๑๘–๒๐ ดว้ย” 
 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมลบั เฉพาะวาระการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์  ลบั เฉพาะวาระการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐ โดยไม่มี
การแกไ้ข  
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  ๓.๑  ผลการตรวจสอบคุณสมบติับณัฑิต 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอสืบเน่ืองวา่ ตามท่ีท่ีประชุมคร้ังก่อนมีมติ
ใหต้รวจสอบคุณสมบติัผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อความถูกตอ้งอีกคร้ังนั้น งานทะเบียนและวดัผลไดท้  า
การตรวจสอบคุณสมบติัผูมี้รายช่ือส าเร็จการศึกษาท่ีเสนอขออนุมติัทุกคนแลว้ พบว่ามีคุณสมบติั
ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร  และไดแ้จง้คณะ รวมทั้งน าเสนอสภาวชิาการทราบแลว้ 
    ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 
 

/๓.๒ แนวปฏิบติัใน… 
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 ๓.๒ แนวปฏิบติัในการเปล่ียนหลกัสูตรการศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอสืบเน่ืองวา่ตามท่ีท่ีประชุมคร้ังก่อน มีมติ
มอบสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรได ้แลว้ประกาศใหท้ราบทัว่กนันั้น ขณะน้ี ก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัท าประกาศ
มหาวทิยาลยัเพื่อแจง้นกัศึกษา  และคณาจารยท์ราบ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศึกษาหลกัสูตร ศศ.บ. รุ่น 
๔๘ และ ๔๙  ตอ้งไดป้รับเป็นหลกัสูตร บธ.บ. ทุกคน 
   ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 ๓.๓ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน (รป.บ.) 
  เลขานุการสภาฯ น า เสนอว่า  สืบเน่ืองจากการพิจารณาหลักสูตร              
รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน (รป.บ.) ท่ีประชุมคร้ังก่อน มีมติให้ตรวจสอบ
รายการมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้บางรายการนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับแก้ตาม
ขอ้เสนอแนะ และสภาวชิาการในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ มีมติ 
  ๑. เห็นชอบ และเห็นควรน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
   ๒. เห็นควรด าเนินการน าส่งเอกสารหลักสูตรต่อกรมการปกครอง           
ทอ้งถ่ินโดยเร็วท่ีสุด 
  ๓. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต้องได้มาตรฐาน สามารถ
ติดต่อส่ือสาร และน าสู่การประกอบอาชีพได ้
   จึ ง เ รี ยน ท่ี ประ ชุ ม เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความ เ ห็ นชอบหลัก สู ตร รั ฐ
ประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน 
  ท่ีประชุมพิจารณา มีขอ้เสนอแนะ และขอ้สังเกต ดงัน้ี 
  ๑. ขอใหต้รวจสอบความถูกตอ้งในรายละเอียดอีกคร้ัง ก่อนส่งส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เน่ืองจากพบวา่มีหลายจุดท่ียงัไม่ถูกตอ้ง เช่น 
    ๑.๑ การประเมินผลการศึกษา  สัญลกัษณ์ เกณฑ์การประเมินผลมี
ทั้ง  F  และ  E 
    ๑.๒ ขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ และอาจารยป์ระจ า ควรมีรูปแบบเดียวกนั  
และควรเรียงล าดบัจากวฒิุสูงไปหาวฒิุท่ีต ่ากวา่ , ส าหรับ certificate  ใหถื้อเป็นคุณวฒิุ ไม่ใช่สาขา 
    ๑.๓ ขอ้มูลห้องสมุด ควรระบุรายช่ือหนงัสือเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
โดยใชรู้ปแบบเช่นเดียวกบัการเขียนบรรณานุกรม 
    ๑.๔ ควรเรียงรหสัวชิาเป็นล าดบัจากเลขนอ้ยไปหามาก 

/๑.๕ มีรายช่ือ… 
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   ๑.๕ มีรายช่ือวิชาเดียวกันจัดอยู่ทั้ งในกลุ่มหมวดวิชาการศึกษา          
ทัว่ไป  หมวดวชิาเฉพาะดา้น  และหมวดวชิาเลือกเสรี 
    ๑.๖ บางรายวชิาท่ีปรากฏในแผนการเรียนไม่มีรายช่ือในรายช่ือวิชา 
เช่น วชิาโลกาภิวตัน์กบัทอ้งถ่ิน  มนุษยสัมพนัธ์  ในกรณีเทียบเคียงวชิาใหมี้การเทียบสาระวชิาดว้ย 
    ๑.๗ ความถูกตอ้งของการพิมพ์ภาษาไทย-องักฤษ เช่น หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป   
        ฯลฯ 
   ๒. เน่ืองจากรายวิชาหมวดการศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัเป็นระบบ
ทวภิาค  ดงันั้น มีการเทียบเคียงหน่วยกิตใหเ้ป็นระบบไตรภาคแลว้หรือไม่ 
   ๓. การเขียนช่ือระบบการศึกษา ควรใช้ค  า “ไตรภาค” เพื่อลอ้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน แทนค าวา่ หน่ึงปีแบ่งการศึกษาเป็น  ๓  ภาคการศึกษา 
   ๔. ความสอดคลอ้งของระยะเวลาการศึกษา ระหวา่งระยะเวลาการศึกษาตาม
เอกสารหลกัสูตร “๑๐ ภาคการศึกษา” กบัระยะเวลาการศึกษาในบนัทึกขอ้ตกลง “เรียนจบ ภายใน  ๓  ปี” 
   ๕. แม้ว่าหลักสูตรน้ีจะเป็นหลักสูตรในโครงการความร่วมมือท่ี
มหาวทิยาลยัเป็นผูร่้วม  แต่มหาวทิยาลยัตอ้งตระหนกัและยดึมาตรฐานส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นส าคญั  และเพื่อใชใ้นการต่อรอง 
  ๖. ใหน้ าความตอ้งการของผูเ้รียนมาเป็นขอ้แรก ของการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตร 
  ๗. เ อกส ารหลัก สู ตรต้อ ง มีส าระส า คัญตาม เกณฑ์ส านัก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และควรเติมเต็มในส่วนท่ีขาด  ไดแ้ก่  การระบุการจดัการเรียนการ
สอนท่ีส่งถึงคุณภาพบณัฑิต 
  มติทีป่ระชุม 
   ๑. เห็นชอบโดยมีเง่ือนไขให้สภาวิชาการปรับปรุงกลัน่กรองและแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะและขอ้สังเกตก่อนน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยให้น าแจง้
ท่ีประชุมคร้ังต่อไปวา่ไดแ้กไ้ขอะไรไปบา้ง 
  ๒. มอบฝ่ายวิชาการ จดัท าคู่มือในการน าเสนอหลักสูตรเพื่อขอความ       
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั เพื่อความสะดวกในการพิจารณา และควรมีกรอบการจดัท าเอกสาร
หลักสูตรว่าแต่ละหัวข้อต้องมีสาระอะไรบ้าง เพื่อความเป็นเอกภาพของเอกสารหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยั 
   ๓. มหาวทิยาลยัตอ้งจดัคณะท างาน เพื่อช่วยพิจารณางานดา้นวิชาการ ซ่ึง
อธิการบดีมอบคณบดีทั้ง  ๕  คณะพิจารณา 

/๔. ตอ้งเพ่ิมรายวชิา… 
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   ๔. ตอ้งเพิ่มรายวชิาในแผนการศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตร ไม่สามารถน า
รายช่ือวชิาอ่ืนท่ีเทียบเคียงไม่ไดม้าทดแทนกนั และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ียงัขาดอยู่
ใหค้รบ 
  ๕. มอบเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนน าเสนอท่ีประชุม 
 ๓.๔ ก าหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ไดจ้ดัท าปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
เวยีนใหก้รรมการทุกท่านรับทราบแลว้ จึงเรียนสืบเน่ืองเพื่อทราบอีกคร้ัง ดงัน้ี 

 คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๑๐    มีนาคม        ๒๕๕๐ 
 คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๐ 

 คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๑๙    พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๑๖    มิถุนายน   ๒๕๕๐ 

 คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๑๔    กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๔      สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๘      กนัยายน    ๒๕๕๐ 
 คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๑๗   พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
 คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๐  วนัเสาร์ท่ี    ๑๕   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 

                    เร่ิมประชุมเวลา  ๙.๐๐  น. 
  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 ๓.๔ โครงสร้าง  Standing  Committee 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อนมีมติให้
มหาวิทยาลยัเสนอโครงสร้าง Standing  Committee  เพื่อเป็นอนุกรรมการกลัน่กรองวาระก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอความเห็นชอบสภา
มหาวทิยาลยัในการมอบหมายใหค้ณะกรรมการต่อไปน้ี  ท าหนา้ท่ีดงักล่าว  ดงัน้ี 
   ๑. คณะกรรมการสภาวชิาการ  เพื่อพิจารณากลัน่กรองงานดา้นวชิาการ 
  ๒. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เพื่อพิจารณากลัน่กรอง
งานดา้นงบประมาณ 
  ๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั  เพื่อพิจารณากลัน่กรอง
งานดา้นบุคลากร 

/ดร.สุชาติ  เมืองแกว้ … 
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   ดร.สุชาติ เมืองแก้ว แจ้งว่าขณะน้ี ก.พ.อ. ได้ก าหนดองค์ประกอบ            
คณะอนุกรรมการเพื่อกลัน่กรองวาระท่ีจะน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้ โดยแบ่งออกเป็น 
๔  ดา้น 
    - ดา้นกฎหมาย  เพื่อกลัน่กรองวาระวา่ดว้ยระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
    - ดา้นมาตรฐาน  เพื่อกลัน่กรองวาระดา้นงานวชิาการ  หลกัสูตร 
   - ด้านการติดตาม ประเมินผล เพื่อกลั่นกรองวาระท่ีเก่ียวกับการ
ประเมินโดย  สมศ., ก.พ.ร., โครงการใหญ่ ๆ ( Mega Project ), ติดตามบณัฑิต 
    - ดา้นนโยบาย  เพื่อกลัน่กรองวาระในเชิงนโยบาย 
   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอนั้น เป็น      
คณะกรรมการชุดการบริหาร  
   มติทีป่ระชุม ให้มหาวิทยาลยัจดัท า (ร่าง) คณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย  
มาตรฐาน  และนโยบาย  ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี           
ผูท้รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลยัเป็นประธาน  มีผูแ้ทนจากสภาฯ และผูแ้ทนผูบ้ริหาร และ/หรือมี         
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก แล้วน าเสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป ส่วนคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม 
ประเมินผล ใหเ้ป็นชุดเดียวกบัคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
  ๔.๑ ผลการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ            
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดร้ายงานการประเมิน   
ตนเองตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปี ๒๕๔๙ ไปแลว้นั้น คณะติดตามของ ก.พ.ร. พร้อม
ทั้งท่ีปรึกษา สมศ. ได้มาตรวจสอบขอ้มูลเม่ือวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ และให้มหาวิทยาลยัส่ง  
หลกัฐานแสดงท่ียงัไม่ชดัเจน พร้อมทั้งปรับแกเ้กณฑ์ประเมินตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิผลการปฏิบติั
ตามแผนปฏิบติัราชการใหม่ ซ่ึงคาดว่าน่าจะส่งผลให้ผลการประเมินมีระดบัคะแนนสูงข้ึนกว่าเดิม       
เล็กนอ้ย 
   ทีป่ระชุม รับทราบ  และมีมติ 
   มอบฝ่ายวางแผนและพฒันาวเิคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน จากผลการประเมิน 
ก.พ.ร. สมศ. และการประเมินมหาวิทยาลยั เพื่อน าสู่การวางแผนแกไ้ขเร่งด่วน เพื่อการปรับและ
พฒันาคุณภาพการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั  ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการจดัทีมงานดา้นต่าง ๆ การพฒันา
และดูแลขา้ราชการสาย ข และ ค  เพื่อให้อาจารยมี์เวลาในการทุ่มเทงานไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยขอให้
น าเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
 

/๔.๒ รายงานผลการ… 



- ๘ -  

 ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงาน การจดัการศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑิต  สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการความร่วมมือ
ทางวชิาการในการจดัการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาการปกครอง
ทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
   ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติ   
  ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ควรประเมินผูส้อนและผูเ้รียน           
นอกเหนือจากการประเมินศูนยก์ารศึกษาดว้ย 
  ๒. มอบฝ่ายวิชาการและสภาวิชาการ ทบทวนการบริหารหลกัสูตร เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรให้เกิดเอกภาพของหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการเรียนและการปรับเปล่ียนเจตคติ ดงันั้น 
การประเมินผลควรมีทั้งการประเมินความรู้ควบคู่กบัการประเมินเจตคติ 
   ๓. มอบสถาบนัวิจยัและพฒันา เสนอทิศทางการวิจยั กรอบความคิด 
และงบประมาณ ในการวจิยัเพื่อพฒันาการบริหารหลกัสูตร ทั้งดา้นการน าหลกัสูตรไปใช ้ การสร้าง
ความเขา้ใจแก่อาจารย์ เพื่อปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ เพื่อให ้            
นกัศึกษาน าความรู้ไปใชใ้นการพฒันางาน โดยตอ้งมีการติดตามผูเ้รียนและบณัฑิตว่าดีข้ึนอย่างไร
หรือไม่ นอกจากน้ีเสนอให้มีการติดตามประเมินผูเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
สาขาการบริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาบุคลากรในลกัษณะเดียวกนัน้ีดว้ยวา่ ผูเ้รียนไดน้ า
ความรู้ไปพฒันาสถานศึกษาของตนหรือไม่ อยา่งไร 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  
 ๕.๑  พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ด้วยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ านวน  ๒  ราย  ไดแ้ก่ 
  ๑. อาจารย ์ดร.อ านวย  ปาอา้ย  อาจารย ์ระดบั ๗ คณะวิทยาการจดัการ 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาการตลาด โดยมหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับเร่ือง วนัท่ี ๙  
มกราคม  ๒๕๔๘ 
   ๒. อาจารย ์ดร.สายฝน  เสกขุนทด  อาจารย ์ระดบั ๗ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลยัลงทะเบียน         
รับเร่ือง วนัท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
   ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี           
๑/๒๕๕๐ เม่ือว ันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ พิจารณาเห็นว่าข้าราชการทั้ ง ๒ เป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ และรับผิดชอบงานต่อหนา้ท่ีดว้ยความวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งคุณภาพ

/ของเอกสาร... 
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ของเอกสารประกอบการสอน และหนงัสือท่ีประกอบการขอก าหนดต าแหน่งมีคุณภาพดี ผ่านการ
ประเมินดว้ยคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ๗๓.๙๙ และ ๗๖.๕๐ ตามล าดบั และสภาวิชาการ ในการประชุม
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ พิจารณาแลว้มีมติให้ความเห็นชอบ และเห็นควร
น าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ ง อาจารย์ ดร.อ านวย               
ปาอา้ย และ อาจารย ์ดร.สายฝน เสกขุนทด ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี ๒๙  
สิงหาคม  ๒๕๔๙  และ วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตามล าดบั  และมีขอ้เสนอแนะการน าเสนอดงัน้ี 
   ๑. การน าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
คร้ังต่อไปให้เสนอทีละคน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ              
สภาวชิาการ   และร่างค าสั่งแต่งตั้งเพื่อพิจารณาดว้ย 
   ๒. ความเห็นของสภาวิชาการท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ควรระบุว่า            
ผลงานทางวิชาการผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบัต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เห็นควรเสนอสภา
มหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
 

 ๕.๒ การรับโอนขา้ราชการ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไดพ้ิจารณาจดัสรรอตัราเกษียณเพื่อรับโอนขา้ราชการท่ีผา่นการคดัเลือกเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๔๗ ไดแ้ก่ นางประกอบกลู  นาคพิทกัษ ์ คุณวุฒิ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย  นกัวิชาการศึกษา ๘ว  
ระดบั  ๘  จากส านกัผูต้รวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี  ๕  จงัหวดัชลบุรี  สภามหาวิทยาลยัใน
การประชุมคร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๘  เม่ือวนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  พิจารณาเห็นวา่ ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
อาจารยจ์ะเป็นขา้ราชการ สาย ก  ระดบั ๓ - ๗ เท่านั้น  ส่วนขา้ราชการ สาย ก ระดบั  ๘  นั้น ตอ้งน า 
หลกัเกณฑก์ารประเมินศกัยภาพเพื่อรับโอนขา้ราชการ ระดบั ๘ เป็นขา้ราชการพลเรือน ระดบั ๘ ใน
สถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งการก าหนดต าแหน่งมาประกอบการพิจารณาประเมินวา่ขา้ราชการผูน้ั้นมี
ผลงานเทียบเท่าอาจารย ์ระดบั ๘ ของมหาวิทยาลยัได้ด้วย จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน           
ศักยภาพ นางประกอบกูล นาคพิทักษ์  ซ่ึงคณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินแล้ว ผลการ
ประเมินผลงานวิชาการได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๗๔ ของผลการประเมินศกัยภาพของบุคคลได้
คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๘๐  เหมาะสมในการเป็นอาจารย ์ระดบั ๘ ของมหาวทิยาลยั 
   จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนและแต่งตั้ง 
นางประกอบกลู  นาคพิทกัษ ์ใหด้ ารงต าแหน่ง อาจารย ์๓ ระดบั ๘ 
  มติที่ประชุม อนุมติั ทั้งน้ี หาก นางประกอบกูล นาคพิทกัษ์ ตอ้งการขอ
ก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทาง          
วชิาการต่อไป 
 

/๕.๓ การก าหนดต าแหน่ง… 



- ๑๐ -  

 ๕.๓  การก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญั ให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือนสามญั ซ่ึง
ปฏิบติังานอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบนัเทคโนโลยี
ปทุมวนั ให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร และ
ต าแหน่งประเภททัว่ไป ตามโครงสร้างต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา โดย             
หลกัเกณฑก์ารก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัให้พิจารณาก าหนดเป็นต าแหน่งท่ีตรงกนั 
หรือมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั หรืออยูใ่นกลุ่มต าแหน่งเดียวกนั โดยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบัเดิม 
รับเงินเดือนในอนัดับและขั้นเงินเดือนเดิม ส่วนวิธีการนั้นให้สภาสถาบันด าเนินการก าหนด
ต าแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์ โดยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบัเดิม 
รับเงินเดือนในอนัดบัและขั้นเงินเดือนเดิม โดยให้ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนันบัตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บทราบหลกัเกณฑ์ แลว้ให้รายงานผลการด าเนินการให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่
วนัท่ีออกค าสั่งแต่งตั้ ง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าบัญชีก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลยั และท าการตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  จ  านวน  ๑๗  ราย 
 มติทีป่ระชุม  อนุมติั 
 

  ๕.๔ ประมาณการรายรับ-จ่ายโครงการจดัการศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
  เลขา นุการสภาฯ  น า เสนอว่ า  คณะกรรมการบ ริหารหลัก สูตร                      
รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน ขอเสนอประมาณการรายรับ-จ่าย โครงการ
จดัการศึกษาหลกัสูตร รป.บ. สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๐  ซ่ึงเป็นการจดั
การศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาเดิม  ยงัไม่มีการรับนกัศึกษารุ่นใหม่  โดยประมาณการสรุปไดด้งัน้ี 
    ประมาณการรายรับจากนกัศึกษา ๒๒๔ คน  ๗,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
    (ไม่รวมโควตา) 
  จดัสรรแก่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ร้อยละ ๑๕  ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท 
  น าเขา้มหาวทิยาลยั ร้อยละ ๒๒  ๑,๕๘๗,๘๐๐ บาท 
  จดัสรรเพื่อการจดัการเรียนการสอน  ร้อยละ  ๕๕  ๓,๙๙๓,๐๐๐บาท 
  จดัสรรเพื่อสนบัสนุนการปรับปรุงหอ้งบริการสืบคน้ ร้อยละ ๘   ๕๙๐,๒๐๐ บาท 
 มติทีป่ระชุม  อนุมติั 

/๕.๕ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 



- ๑๑ -  

 ๕.๕ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ ลงวนัท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๘ 
ก าหนดใหห้ลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกสาขาท่ีจะเปิดใหม่ และหลกัสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ของ
สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าว  ขณะน้ีมีหลกัสูตรปรับปรุงท่ีผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ จ านวน ๒ หลกัสูตร 
ไดแ้ก่ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ และหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีขอ้เสนอแนะและขอ้สังเกตดงัน้ี 
  ๑. ฝ่ายวิชาการควรเร่งรัดการจัดท าคู่มือในการท าเอกสารหลักสูตร            
ปรับปรุงเพื่อใหมี้รูปแบบเดียวกนั 
  ๒. หลกัสูตรปรับปรุง ควรผา่นการวิพากษใ์นประเด็นต่อไปน้ี โดยบรรจุ
ไวใ้นเอกสารหลกัสูตร 
   - สาเหตุของการปรับปรุงหลักสูตร (ไม่ใช่เพื่อให้ได้ตามเกณฑ ์   
มาตรฐานเท่านั้น) 
   - ผลของหลกัสูตรปรับปรุงท่ีมีต่อคุณภาพบณัฑิต การจดัการศึกษา
ทั้งส่ือ  ผูส้อน  วธีิการ  และสภาพแวดลอ้ม 
   - การประกนัคุณภาพ 
   - เอกลกัษณ์ของหลกัสูตรปรับปรุง 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. ให้น าเอกสารหลักสูตรทั้ ง ๒ หลักสูตร กลับไปตรวจสอบความ            
ถูกตอ้งของรูปแบบและสาระโดยเพิ่มประเด็นตามขอ้เสนอแนะในขอ้  ๒ 
  ๒. มอบฝ่ายวิชาการจดัระบบการจดัท าและพิจารณาเอกสารหลกัสูตร  
โดยตอ้งมีการตรวจความเรียบร้อยถูกตอ้งก่อนวิพากย ์และตอ้งผ่านการวิพากษก่์อนน าเรียนสภา          
วชิาการ และสภามหาวทิยาลยัตามล าดบั   
  ๓.  มอบ ดร.สุชาติ เมืองแกว้ เสนอแนวทางการน าเสนอวาระการพิจารณา
หลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยั  รวมทั้งแนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยั 
  ๔. ให้น าเสนอแผนการบรรจุบุคลากรช่วยงานด้านวิชาการในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 
  ๕. กรณีการเสนอหลักสูตรใหม่ตอ้งแสดงความตอ้งการประกอบการ
พิจารณาดว้ย  (Need  Assessment)   
 

/ระเบียบวาระที ่ ๖  เร่ืองอืน่ ๆ 



- ๑๒ -  

ระเบียบวาระที ่๖  เร่ืองอืน่ ๆ 
  ๖.๑  วาระในการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. ใหป้รับวาระการประชุม โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 
    ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
   ระเบียบวาระท่ี  ๓  สืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
   ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   ระเบียบวาระท่ี  ๕  สืบเน่ืองเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี  ๖  อ่ืน ๆ 
  ๒. ขอใหมี้วาระนโยบายและการติดตามการด าเนินงานตามมติ  เช่น 
    - ผลการประชาพิจารณ์ขอ้บงัคบั,  แนวทางการบริหารมหาวทิยาลยั 
    - อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   - ผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาศูนยใ์หก้ารศึกษานอกท่ีตั้ง 
 
 ๖.๒ การสัมมนาบุคลากรเพื่อปฏิรูปการศึกษา 
  นายววิฒัน์  ศลัยก าธร  เสนอวา่ มหาวิทยาลยัควรจดัสัมมนาเพื่อกระตุน้ให้
บุคลากรใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิรูปการศึกษา โดยให้มีการจดัการศึกษาท่ีเนน้การ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการวจิยั และการบนัทึกเร่ืองราว จึงขอให้ส าเนาบทความ “พอแลว้รวย” 
ซ่ึงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ทุกตอน แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ัง
ต่อไป  
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐   น. 
    
  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร                    
   นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                   นางพรพรรณ   นินนาท 
              ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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