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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๓/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๑๐  มนีาคม  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

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

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. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ     กรรมการ 
 ๗.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ  
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. นายวรัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๓.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๘.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๙.   อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๒๐. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  

 

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

เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ ตวัช้ีวดัขั้นต ่าในการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
  ประธานแจง้วา่ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศตวัช้ีวดั 
๔๔ ตวัช้ีวดั ในการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ โดย
ตวัช้ีวดัดงักล่าวเป็นตวัช้ีวดัรวมของตวัช้ีวดั สมศ., สกอ. และ กพร. ซ่ึงคาดวา่น่าจะเป็นตวัช้ีวดัรวม
ของส านกังบประมาณดว้ยในอนาคต จึงขอให้มหาวิทยาลยัใชเ้ป็นมาตรฐานขั้นต ่าในการจดัระบบ
การบริหารจดัการ โดยเช่ือมโยงการวางแผนพฒันา การบริหารงานและการประกนัคุณภาพเขา้ดว้ยกนั 
อนัจะเป็นประโยชน์ในการจดัท ารายงานประเมินตนเองของมหาวทิยาลยั 
  ๑.๒ เปล่ียนช่ือสถาบนัพฒันาและส่งเสริม ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.) 
  ประธานแจ้งว่า  เ น่ืองจาก ช่ือของสถาบันซ ้ ากับ ช่ือของสถาบัน
ระดบัประเทศ คณะกรรมการบริหารสถาบนัจึงเห็นควรใหเ้ปล่ียนช่ือ เป็น สถาบนัพฒันาคุณภาพครู 
(Institute of Quality Teacher Development ; IQTD) ซ่ึงจะมีการน าเสนอแผนกลยุทธ์ในท่ีประชุม
คร้ังต่อไป 
  ๑.๓ ขอ้เสนอแนะจากองคก์ารยนิูเซฟ 
   ประธานแจ้งว่า  ขณะน้ีองค์การยูนิเซฟ โดยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา                 
(คุณแคทรีน อิมพอต) ไดเ้สนอตวัช้ีวดัการศึกษาเพื่อเด็กนกัเรียนต่อ สมศ. ประธานจึงไดถื้อโอกาส
แจง้ให้ยูนิเซฟทราบถึงสถาบนัพฒันาคุณภาพครู ท าให้ทราบว่าองคก์ารยนิูเซฟมีทุนเพื่อสนบัสนุน
การพฒันาครู และงานวิจยัการเรียนการสอนระดบัอนุบาล ซ่ึงมหาวิทยาลยัควรเปิดตวักบัองคก์าร          
ยนิูเซฟ โดยมีการประชุมร่วมกบัคณะครุศาสตร์และสถาบนัพฒันาคุณภาพครู ในแง่การพฒันาครู
และการพฒันาการเรียนการสอน 
 ๑.๔ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการผลิตครู 
   ประธานเสนอแนะวา่ มหาวิทยาลยัควรมีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ี Institute 
of Education ท่ีฮ่องกง เน่ืองจากเป็นสถาบนัผลิตครูท่ีมีพฒันาการและผลงานท่ีน่าสนใจคลา้ยกบั 
NIE ของสิงคโปร์ 
   ทีป่ระชุมรับทราบ และไม่ขัดข้องในวาระที ่๑.๒ 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๒  … 
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ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
  ๑. แกไ้ขมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๓.๓ หน้า ๖ เพิ่มมติท่ีประชุม “ตอ้งเพิ่ม
รายวิชาในแผนการศึกษาให้ครบตามหลกัสูตร ไม่สามารถน ารายช่ือวิชาอ่ืนท่ีเทียบเคียงไม่ไดม้า      
ทดแทนกนั และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ียงัขาดอยูใ่หค้รบ” 
 ๒. แกไ้ขมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  หนา้  ๑๑ ขอ้สังเกตขอ้ ๒ บรรทดั     
ท่ี ๑ และมติขอ้ ๒ บรรทดัท่ี ๒ แกค้  าวา่ “วพิากย”์ เป็น “วพิากษ”์   
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สายสนบัสนุน) 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เน่ืองจากการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายงัไม่เรียบร้อย จึงขอถอนเร่ืองดังกล่าวในวาระน้ี และขอให้มี
กรรมการจากสภามหาวิทยาลยัฯ ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาก าหนดขา้ราชการพลเรือนเขา้สู่
หน่วยงาน 
   มติที่ประชุม  มอบ นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  และประธานสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ ร่วมเป็นกรรมการ 
 

 ๓.๒ การแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีท่ีประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ ไดพ้ิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการจดัตั้งหน่วยงานนอกเหนือจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนั้น ท่ีประชุมมีมติให้น ากลบัไปทบทวน โดยมอบ นายปรีชา คชสิทธ์ิ 
ร่วมเป็นท่ีปรึกษานั้น คณะกรรมการจดัท า (ร่าง) พิจารณาแลว้เห็นวา่ ช่วงการเปล่ียนผา่นน้ีให้ภารกิจ 
ทุกอย่างเป็นกลุ่มงานในความรับผิดชอบของ ๑๐ หน่วยงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ           
ไปก่อน เม่ือหน่วยงานใดมีภารกิจเพิ่มจนเห็นไดช้ดัเจนว่าไม่สามารถรวมกบัหน่วยงานอ่ืนได ้จึง
ด าเนินการขอจดัตั้งภายหลงั โดยให ้

 (๑) ส านักงานประสานงานบณัฑิตศึกษา สังกดั ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
  (๒) กองงานศูนยบ์างคลา้ เปล่ียนเป็นกลุ่มงานศูนยบ์างคลา้  
สังกดั ส านกังานอธิการบดี 
 
 /(๓) ศูนยภ์าษา … 
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  (๓) ศูนยภ์าษา  สังกดั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (๔) ศูนยว์ทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ สังกดั คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 อน่ึง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การแบ่งส่วน             
ราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  มีการแบ่งส่วนราชการ ดงัน้ี 
  ๑. ส านกังานอธิการบดี  
   -  กองกลาง  มี  ๖  กลุ่มงาน 
    -  กองนโยบายและแผน มี  ๕  กลุ่มงาน 
    -  กองพฒันานกัศึกษา   มี  ๓  กลุ่มงาน 
  ๒. ส านกังานคณบดี คณะครุศาสตร์  มี  ๒  กลุ่มงาน 
  ๓. ส านกังานคณบดี คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มี  ๒  กลุ่มงาน 
  ๔. ส านกังานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี  ๓  กลุ่มงาน 
  ๕. ส านกังานคณบดี คณะวทิยาการจดัการ มี  ๒  กลุ่มงาน 
  ๖. ส านกังานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี  ๓  กลุ่มงาน 
  ๗. ส านกังานผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  มี  ๓  กลุ่มงาน 
  ๘.  ส านกังานผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
      มี  ๓  กลุ่มงาน 
  ๙. ส านกังานผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
      มี  ๔  กลุ่มงาน 
  ๑๐. ส านกังานผูอ้  านวยการศูนยศิ์ลปะ วฒันธรรม และทอ้งถ่ิน  
      มี  ๓  กลุ่มงาน 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
  ๑. การอา้งอิงในอารัมภบท นอกจากมาตรา ๑๘ แล้วต้องอ้างมติสภา
มหาวทิยาลยัท่ีพิจารณาเห็นชอบดว้ย 
  ๒. ควรระบุภารกิจหน่วยงานย่อยในเชิงวิชาการด้วย เช่น “ศึกษา
วเิคราะห์ วจิยั พฒันาระบบ” เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในหน่วยงานยอ่ยมีความกา้วหนา้สู่ระดบั ๘ 
ไดต่้อไป โดยตอ้งมีเกณฑป์ระเมินผลงานระดบั ๘ 
  ๓. ควรมีต าแหน่ง “นกัวิชาการศึกษา” ท่ีกองบางคลา้ดว้ย เพราะมีภาระ
งานดา้นการจดัการศึกษา 
  ๔. ให้ต าแหน่งนิติกร ๘ สังกดัในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส านกังาน
อธิการบดี 

/๕. ควรแกช่ื้อ … 
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  ๕. ควรแก้ช่ือ ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา เป็น ส านักงาน
บณัฑิตศึกษา 
   มติที่ประชุม เห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ และเห็นชอบใน (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหป้รับแกต้ามขอ้สังเกต 
 
 ๓.๓ การจดัท าเอกสารหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีท่ีประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี 
๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ มีมติมอบฝ่ายวิชาการจดัท าคู่มือการจดัท าเอกสารหลกัสูตร และมอบ           
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เสนอแนวทางการน าเสนอวาระการพิจารณาหลกัสูตร รวมทั้งแนวทางการ
พิจารณาของสภามหาวทิยาลยัฯ นั้น บดัน้ี ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัท าเอกสาร
องค์ประกอบในการจดัรูปเล่มหลกัสูตร และ  ดร.สุชาติ เมืองแกว้ เสนอให้การน าเสนอหลกัสูตร 
รวมทั้งแนวทางการพิจารณาหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยั ให้ใชรู้ปแบบตามแบบ สมอ. ๐๒ ท่ี
เสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  ๑. ควรท าการวิจัยและพฒันาหลักสูตร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา          
ร่วมกบัสภาวชิาการ เพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรปรับปรุงใหม่ หรือหลกัสูตรท่ีควรยบุเลิก 
   ๒. การจดัการศึกษาระบบไตรภาคตอ้งระบุการเทียบเคียงหน่วยกิตกบั
ระบบทวภิาคใหช้ดัเจน 
  ๓. นักศึกษาต้องมีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ เป็นฐานท่ีส าคัญกว่า
เน้ือหาวชิาจากการเรียน 
  ๔. ไม่ควรเปิดหลักสูตรปริญญาเอกหลายหลักสูตร ควรเปิดเพียง             
หลกัสูตรเดียวแลว้แยกแขนง นอกจากน้ี หลกัสูตรการจดัการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ไม่ควรเน้นท่ี
ทอ้งถ่ินอยา่งเดียว แต่ควรปรับเป็นหลกัสูตรการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาการศึกษา เพื่อจะไดเ้ป็น
การจดัการศึกษาแบบสหวทิยาการ 
  ๕. ควรมีการทบทวนหลกัสูตรระดบัปริญญาโทดว้ย 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. รับทราบเอกสารองคป์ระกอบในการจดัรูปเล่มหลกัสูตร 
  ๒. เห็นชอบให้น าเสนอวาระการพิจารณาหลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลยั 
ทั้งระดบัปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามแบบ สมอ.๐๒  ๐๓  
๐๔  และ ๐๖  ตามล าดบั โดยใหเ้พิ่มเติมและปรับปรุง ดงัน้ี 
 

/๒.๑  เพ่ิมหวัขอ้… 
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   ๒.๑ เพิ่มหวัขอ้แนวการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล 
   ๒.๒ ในหัวขอ้ประกนัคุณภาพ ให้น าประเด็นความตอ้งการมาเป็น
ประเด็นแรก 
   ๒.๓ สรุปความเห็นสภาวชิาการ ในตอนทา้ยของการน าเสนอ ดงัน้ี 
    - สภาวิชาการพิจารณาแลว้เห็นว่า หลกัสูตรน้ีเป็นท่ีตอ้งการ
ชดัเจนอยา่งไร 
    - สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรน้ีถูกต้องตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรหรือไม่ 
    -   มหาวทิยาลยัมีความพร้อมท่ีจะเปิดสอนได ้
    -  ความเป็นไปไดท้างการเงิน 
    ดังนั้ น สภาวิชาการต้องกลั่นกรองเอกสารหลักสูตรให้ดี แล้วให้
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลยัตามมติ ขอ้ ๒.๓ หากสภาวิชาการไดมี้การพิจารณากลัน่กรองดีแลว้                
ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัท าเอกสารหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ให้กรรมการพิจารณา อาจจดัท าไวบ้า้ง กรณีมี
ปัญหาซกัถาม 
 
 ๓.๔ (ร่าง)  ระบบการประสานงานสภามหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ท่ีประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๒ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ มีมติให้มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานสภา
มหาวทิยาลยั โดยใชแ้นวทางของคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบในระบบการประสานงานสภามหาวทิยาลยั 
  ๒. ใหค้ณะอนุกรรมการกลัน่กรองแต่ละดา้น ประกอบดว้ย 
   ผูท้รงคุณวฒิุสภามหาวทิยาลยั  เป็นประธาน 
   ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ และ/หรือผูแ้ทนคณาจารย ์ ๑ คน 
   ผูแ้ทนจากสภามหาวทิยาลยั   ๑  คน 
   ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   ๒  คน 
    รองอธิการบดี หรือผูอ้  านวยการสถาบนั/ศูนย/์ส านกั  เป็นเลขานุการ 
  ๓. มอบผูท้รงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองงานดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   ๓.๑ ดร.สุชาติ  เมืองแกว้  ประธานคณะอนุกรรมการดา้นนโยบาย
และแผน 

/๓.๒ ดร.วโิรจน์  … 



- ๗ -  

   ๓.๒  ดร.วิโรจน์  ศรีโภคา  ประธานคณะอนุกรรมการดา้นมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 
   ๓.๓ นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  ประธานคณะอนุกรรมการดา้นสนบัสนุน
ทรัพยากร 
   ๓.๔ นายจ านงค์ สวมประค า ประธานคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย 
  ๔. มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการดา้นนโยบายและแผน 
  ๕. ให้งานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นงานของคณะอนุกรรมการด้าน
สนบัสนุนทรัพยากรดว้ย 
  ๖. มอบประธานแต่ละคณะอนุกรรมการหารืออธิการบดีเร่ืององคป์ระกอบ
แต่ละคณะ 
 
  ๓.๕ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  (รป.บ.)  สาขาการปกครองทอ้งถ่ิน 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ มติท่ีประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๒ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ ไดอ้นุมติัเอกสารหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต โดยมีเง่ือนไขให้ปรับแก้
ตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม และมอบเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบอีกคร้ัง เลขานุการสภาฯ ได้
ตรวจสอบเอกสารท่ีปรับแก้แล้วพบว่า ย ังมีข้อท่ีต้องแก้ไขอีก ได้แก่ ความถูกต้องของช่ือ
ภาษาองักฤษท่ีตรามหาวทิยาลยั การระบุวฒิุของอาจารย ์การใชค้  าวา่ “ภาคการศึกษา” ให้เหมือนกนั          
ทั้ งเล่ม การใช้ช่ือเรียกระบบการศึกษา วิธีการประเมินผลการเรียน การเรียงล าดับวิชา ซ่ึง          
รายละเอียดทั้งหมดน้ีไดเ้สนออธิการบดีและรองอธิการบดีวชิาการทราบแลว้ เน่ืองจากก่อนน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น อธิการบดีตอ้งลงนามรับรองเอกสาร 
  รองอธิการบดีวิชาการ เสนอเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากได้หารือกบัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงระบบการศึกษาของหลกัสูตรดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้ค  าแนะน าว่า เป็นการจดัการศึกษาระบบทวิภาคโดยมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน        
ดงันั้นจึงไดเ้สนอเป็นระบบทวภิาคมิใช่ไตรภาคตามความเห็นท่ีประชุมคร้ังก่อน 
   มติทีป่ระชุม   
   ให้น ากลบัไปทบทวนระบบการจดัการศึกษา ประเด็นแกไ้ขไตรภาคเป็น
ทวภิาค แลว้น าเอกสารสรุปมติและความเห็นสภาวิชาการเวียนเพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั 
 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๔ … 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั รอบ ๖ เดือน 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวทิยาลยั เสนอขอ้หารือในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลยัรอบ 
๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยในการประเมินคร้ังน้ีจะมีการประเมินผลงานของ
มหาวทิยาลยั ของอธิการบดี และของคณบดี ผนวกกบัการประเมินความเส่ียงตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดว้ย ซ่ึงในปีน้ีคณะกรรมการจะประเมินความเส่ียงในดา้นการเงินและ
บุคลากรก่อน อีกทั้งยงัจะประเมินประเด็นงานส าคญั ได้แก่ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ กองทุนเงินกูย้ืมเพื่อ
การศึกษา (ทั้ง กยศ. และ กรอ.) วา่มีปัญหากบันกัศึกษาอย่างไรหรือไม่ และแกปั้ญหาอยา่งไร การ
ด าเนินงานของสถาบนัพฒันาคุณภาพครู และการด าเนินงานของศูนยบ์างคลา้ จึงน าเสนอท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบตามขอ้หารือ 
  ๒. มีขอ้เสนอแนะ 
   ๒.๑ สถาบันพฒันาคุณภาพครู ควรจัดอบรมเพื่อพฒันาครู เร่ือง 
Auditing  Approach 
   ๒.๒ ประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร
ในการติดตามขอ้มูลการกูย้มื 
   ๒.๓  พฒันาระบบใหเ้ป็น  Online  auditing   
  ๓. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังต่อไป  
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑  การก าหนดกรอบอตัราก าลงัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ได้พิจารณาอนุมติักรอบอตัราก าลงัข้าราชการ           
พลเรือนสายสนบัสนุน จ านวน ๒๓๙ อตัรา ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี  ๑๓  ตุลาคม 
๒๕๔๙ นั้น เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแ้จง้ช่ือต าแหน่งในการบริหาร และ
ช่ือต าแหน่งในสายงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาเพื่อให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการก าหนดแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัจึงได้จดัท าบญัชี               
รายละเอียดการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนใหม่ โดยมีการปรับช่ือต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ี

/ส านกังานคณะ… 
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ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด แต่ยงัคงเป็นไปตามกรอบอตัราก าลงัท่ีไดพ้ิจารณา
อนุมติัไวเ้ดิม  ๒๓๙  อตัรา 
   มติที่ประชุม รับทราบ และให้ย ้ายต าแหน่งนิติกรไปอยู่ในกลุ่มงาน         
บริหารงานบุคคล 
 
 ๕.๒ สรุปจุดเด่น-จุดอ่อนจากการประเมินมหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดว้ิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ซ่ึงได้
จากการประเมินมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แลว้ ไดน้ าหารือกนัหลายคร้ังในท่ีประชุม 
ซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ รวมทั้งตอ้งพิจารณาปรับแผนปฏิบติัการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ เพื่อขอ
อนุมติั 
  ขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม 
  ๑. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในหลกัสูตรตอ้งมีทั้งการสอดแทรก
ในการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  และงานวจิยั 
  ๒. มหาวิทยาลัยต้องมีเป้าหมายตวัช้ีวดัในการพฒันาท่ีชัดเจน เช่น มี        
ผลงานวจิยัของนกัศึกษาน าเสนอ/ประกวดในงานวิชาการปี ๒๕๕๑ ตอ้งมีการแลกเปล่ียนนกัศึกษา
ก าหนดจดัสัมมนากบัส่ือมวลชนเพื่อแถลงข่าว/ให้ข้อมูล (นอกเหนือจากการลงข่าวแบบปกติ)           
เป้าหมายท่ีชดัเจนในการพฒันาอาจารยแ์ต่ละคณะ โครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกใน
การท าวจิยั  เป็นตน้ 
   มติทีป่ระชุม 
   ๑. รับทราบเบ้ืองตน้ว่ามหาวิทยาลยัก าลงัท าการวิเคราะห์การประเมิน
มหาวทิยาลยัจากคณะกรรมการประเมินชุดต่าง ๆ แลว้ 
   ๒. มอบฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพท าการปรับแผนปฏิบัติ         
ราชการ โดยน า ๔๔ ตวัช้ีวดัขั้นต ่าของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผนวกกบั ๔๐ ตวัช้ีวดั
ของคณะกรรมการประเมินผลงานมหาวิทยาลยั เป็นเป้าหมายในการบริหารงานเพื่อยกระดบัคุณภาพ  
และผดุงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีควรด ารงต่อ แลว้น าเขา้เป็นวาระพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป โดยเสนอแผน
เป็นดา้น ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งเสนอครบทุกแผนในคร้ังเดียว ทั้งน้ีให้เชิญนายแพทยชู์ชยั ศรช านิ เขา้ร่วม
ประชุมเพื่อปรับแผนดว้ย 
   ๓. ใหส้ถาบนัวิจยัและพฒันา  เสนอทิศทางการวิจยั  กรอบความคิดและ
งบประมาณในการวิจัยเพื่อพฒันาการบริหารหลัก สูตร รวมทั้ งการติดตามประเมินผูเ้ข้าร่วม               
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี                          
๒/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐  ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  ดว้ย 
 

/๕.๓ การต่ออายสุญัญา… 



- ๑๐ -  

 ๕.๓  การต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดิน  และการปรับลดค่าเช่า 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์
พิจารณาปรับลดค่าเช่าท่ีดิน เพื่อเป็นการสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของเยาวชน และเพื่อบรรเทาภาระดา้นงบประมาณของมหาวิทยาลยั ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐-
๒๕๕๒  ใหเ้ท่ากบัค่าเช่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ ปีละ ๘๓๑,๑๕๐  บาท 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
 ๖.๑ ความเห็นของคณาจารยเ์ก่ียวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
  เลขานุการสภาฯ  น าเสนอว่า ในการสัมมนาคณาจารยม์หาวิทยาลยั เม่ือ     
วนัท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ มีความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้ ดงัน้ี 
  - ควรใหไ้ปปฏิบติังานบางคลา้ทุกคณะ ไม่ควรไปบางคณะ 
  - ไม่ควรมีภารกิจให้ตอ้งเดินทาง กลบัไป-มา ระหวา่งฉะเชิงเทรา - บางคลา้ 
 - ไม่มีมาตรการด าเนินการกบัผูท่ี้ยา้ยตารางสอนจากบางคลา้ กลบัมา
ฉะเชิงเทรา 
  - ไม่ไดรั้บความสะดวกดา้นสวสัดิการพาหนะรับ-ส่งนกัศึกษา - อาจารย ์   
ในการร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีตอ้งออกเดินทางแต่เชา้ และกลบัเยน็ (นอกเวลาราชการ ) 
  - ควรประสานผูป้ระกอบการเอกชนในการจดัหอพกันกัศึกษา โดยตกลง
เง่ือนไขราคา และอนุญาตให้มหาวิทยาลยัเขา้ไปเยี่ยมเยียน ดูแลนักศึกษาได้เช่นเดียวกบัหอพกั
มหาวทิยาลยั 
  - ควรประสานใหมี้รถประจ าทางวิง่ 
  - ไม่ควรประหยดัไฟฟ้าท่ีศูนยบ์างคลา้ในยามวกิาลมากเกินไป เพื่อความ
ปลอดภยั และการท ากิจกรรมของนกัศึกษา 
 - ควรปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ : ร้านอาหาร  ร้านคา้  พาหนะรับ - ส่ง          
ท่ีพกันกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรใหมี้คุณภาพ 
  - ควรจดัท่ีพกันกัศึกษา  อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  ให้เพียงพอ 
  - เจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บค่าตอบแทนตามวฒิุ (หรืออตัราพิเศษตามท่ีเคยแจง้) 
ท าใหข้าดขวญัก าลงัใจ แต่ยงัมีความหวงั 
 - ควรมีการใชป้ระโยชน์จากอาคารและพื้นท่ีบางคลา้ใหคุ้ม้ค่ากวา่น้ี 
  -  จะพฒันาบางคลา้ แต่สร้างอาคารอ านวยการท่ีฉะเชิงเทรา ท าใหส้ับสน
วา่จะพฒันาท่ีใดแน่ 

/- ควรน าหลกัปรัชญา… 



- ๑๑ -  

  - ควรน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันา
พื้นท่ีบางคลา้  เช่น  โครงการแกลง้ดิน  ปัญหาดิน  น ้า  แมลงรบกวน 
  -  ควรมีการพฒันาอาชีพประชากรทอ้งถ่ินใกลเ้คียง 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. รับทราบ 
  ๒. ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการ
บริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ เพื่อพิจารณาโจทยท่ี์ตอ้งการถามความเห็นจากประชาคม  
  ๓. น าโจทย์จากคณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการ
บริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ ในขอ้ ๒ แจง้คณะ สถาบนั ส านกั ศูนย ์สภาวิชาการ คณะกรรมการ           
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เพื่อให้ความเห็น ส่งกลบัคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา และน าเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
 ๖.๒ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิรูปการศึกษา 
  ประธานเสนอว่า เน่ืองจากนายวิวฒัน์  ศลัยก าธร ไม่สามารถเขา้ประชุม         
ไดใ้นวนัน้ี จึงขอน าวาระน้ีไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป อยา่งไรก็ตามท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
    ๑. ควรมีกระบวนการแบบมีส่วนร่วมผลของการส่ือสารเพื่อให้บุคลากร
เขา้ใจและร่วมขบัเคล่ือน 
  ๒. ควรมีงานวิจยัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน - ชุมชน, การศึกษา 
- การเรียนรู้ว ัฒนธรรม และวิถี ชีวิตชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
นอกเหนือจากการใชส่ื้อ  
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้ว 
ก าหนดประชุมคร้ังต่อไปเล่ือนจากก าหนดเดิม วนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นวนัท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๐  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐   น. 
                     
   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร                   นางพรพรรณ   นินนาท  
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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