
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ 

วันเสารที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.  นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.  นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.  ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.  นายปรีชา คชสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.  นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๑. นายบญุทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐  น. 
 

/เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลยั... 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับนี้แลว 
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   เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ ไมสามารถมาเปนประธาน                 
ในท่ีประชุมได อุปนายกสภามหาวิทยาลัยจึงทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ  
   คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ ไดดําเนินการเลือกตั้ง
ประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเรียบรอยแลว ผลการเลือกตั้งได ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อํานวย ปาอาย เปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ซ่ึงเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง 
  ท่ีประชุม แสดงความยินดี และยินดีตอนรับ  
 

  ๑.๒  การจัดตั้งสวนงานภายใน 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการจัดตั้งสวนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และใหขอสังเกตเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการขอจัดตั้งสวนงานภายใน 
ดังนี้ 
  ๑. การจัดตั้งสวนงานภายในท่ีเก่ียวของกับสภาวิชาชีพ ตองดําเนินการตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  ๒. การจัดตั้งสวนงานภายในตองสอดคลองกับความตองการ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และความพรอมของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยตองกํากับดูและ และตรวจสอบ
การดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๓  การพัฒนาอาจารยดานภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมขับเคลื่อนนโยบาย
ประชาคมอาเซียน 
   มหาวิทยาลัยเอเซียน จัดหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแกบุคคลท่ัวไปท่ีมี
พ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษใหสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษไดภายใน ๓ เดือน (๒๕ วัน) คาใชจาย 
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  แกไขเปน 
  “๒.๒ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม (ลับ) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  โดยมีขอแกไข วาระท่ี ๔.๖ บรรทัดท่ี ๗ จาก
ความวา “แตยังไมมีคําพิพากษา .. .” เปน “ ซ่ึงอยู ในกระบวนการพิจารณาของศาล โดยยังไมมี               
คําพิพากษาถึงท่ีสุด จึงไมอาจเปนเหตุใหพักงานแตอยางใด”” 

/ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  
   หนา ๔ ขออภิปรายขอ ๒ บรรทัดท่ี ๔ ตัดความ “ในอัตรารอยละ ๘๐ สตางค” 
ออก   
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 
 หนา ๙ ยอหนา นายเดชา  ดีผดุง ใหขอมูล... แกไข“สวนท่ี ๑...”เปน 
 “สวนท่ี  ๑ ให ทุกสวนราชการเสนอโครงการวิจัยตาง ๆ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือเสนอใหสํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ
โดยตรงไปยังสวนราชการนั้น ๆ ตอไป”   
 หนา ๑๐ บรรทัดท่ี ๑๔ แกไขจาก “โครงการลําดับนักศึกษา”เปน “โครงการ
สําหรับนักศึกษา” 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๖   
   บรรทัดท่ี ๓ แกไขจาก “เสนอราชื่อ...”เปน “เสนอรายชื่อ...” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมการกอสรางหอพักนักศึกษาและบุคลากร 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย เสนอวาเห็นดวยในหลักการท่ี
มหาวิทยาลัยตองมีหอพักนักศึกษาท่ีเปนสวนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา แตพิจารณาเห็นวาคุณภาพ
บัณฑิตข้ึนอยู กับคุณภาพการเรียนการสอนเปนหลัก ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงครุภัณฑและ                 
สิ่งสนับสนุนในหองเรียนใหสมบูรณ และมีประสิทธิภาพกอน และจากการพิจารณาการหมุนเวียนเงิน
ประเภทตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับจํานวนนักศึกษาท่ีเขาพัก ณ ปจจุบัน จะลดลงในระหวางป 
ดังนั้น ประธาน สภาคณาจารยและขาราชการ เห็นวาการสรางคราวเดียว ๔ หลัง มีลักษณะ “Over 
Supply” และมี ความเสี่ยงตอการขาดสภาพคลองทางการเงินของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ตองมีงบคงคลังท่ีสามารถนํามาใชจาย/ลงทุนไดจริง อาจไมถึง ๑๐๐ ลานบาท จากประสบการณท่ีผานมา
สิ่งกอสรางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา สรางเสร็จแลว ไมถูกนํามาใชงาน ปลอยท้ิงราง
จํานวนมาก ดังอาคารตาง ๆ เชน อาคารคหกรรมอาหารชั่วคราว อาคารสํานักงานกลาง หรือแมกระท่ัง
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอรใชงานไมคุมคา การสรางหอพัก ๔ หลังครั้งนี้ ขอใหพิจารณาใหดี           
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมดังกลาวอีกครั้งวา ควรกอสรางหอพักในชวงแรกเพียง 
๒ หลังกอน แลวรอดูความตองการใหชัดเจน จึงกอสรางเพ่ิมเปน ๔ หลังและหากท่ีประชุมยืนยันตามมติ
ในการกอสราง ๔ หลัง ควรมีผูรับผิดชอบในการทําพันธะสัญญาเพ่ือรับผิดชอบใหมีการใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามท่ีแจงไว 
   ท่ีประชุมอภิปรายกันอยางกวางขวางอีกครั้งสรุปได ดังนี้ 
  ๑. กรณีมหาวิทยาลัยประสบปญหาจํานวนนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยยิ่ง
ตองหาเทคนิคพิเศษท่ีจะทําใหนักศึกษาเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
  ๒. จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานถึงสาเหตุท่ีจํานวนนักศึกษาหอพักลดลงใน
ระหวางป พบวา มีสาเหตุจากคุณภาพของหอพัก รวมท้ังท่ีพักอาศัยของบุคลากรท่ีไมสมบูรณ 
  ๓. การมีหอพัก และท่ีพักอาศัยท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  จะชวยลดคาใชจาย
ในการขนสงนักศึกษาและบุคลากร รวมท้ังชวยแกปญหาการใชทรัพยากรไมคุมคาได  

/๔. มหาวิทยาลยัตอง... 
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  ๔.  มหาวิทยาลัยตองเตรียมการรองรับนักศึกษาครู ๖ ป ท่ีมีนโยบายให
นักศึกษาพักหอพัก 
  ๕.  รูปแบบการบริหารจัดการหอพักในอนาคต ตองบริหารจัดการแบบอิสระ  
  ๖.  การมีเงินกองทุนคงท่ีท่ีไมสามรถนํามาใชจายได ยิ่งเปนหลักประกันท่ีดีใน
การเปดวงเงินเกินบัญชี สวนการมีเงินไหลเขาออกบัญชี จะมีผลตอการคิดดอกเบี้ยของเงินท่ีเบิกเกินบัญชี 
  ๗.  มหาวิทยาลัยตองสื่อสารทําความเขาใจกับประชาคม โดยใหเกิดการมี  
สวนรวมจากทุกฝายดวยการทําประชาพิจารณ 
  มติท่ีประชุม  
  ๑. ยืนยันใหมีการกอสรางตามมติเดิม โดยมอบมหาวิทยาลัยนําขอหวงใย
ดานการบริหารจัดการมาเปนขอระมัดระวังประกอบการบริหารจัดการหอพักเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารยและขาราชการทําความ
เขาใจกับประชาคมกอน แลวจึงพิจารณาทําประชาพิจารณตามความเหมาะสมเพ่ือชวยแกปญหา 
   

  ๓.๒ รายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของโรงเรียน
สาธิต 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของ
โรงเรียนสาธิต ดังนี้ 
  ๑. รับสมัครนักเรียนระดับบริบาล ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ 
ไดจํานวนนักเรียน ๒๙๗ คน 
  ๒. จัดเตรียมครูท้ังครูไทยและครูตางชาติ และเจาหนาท่ี  
  ๓. แตงตั้งท่ีปรึกษาหลักสูตร English program  
  ๔. จัดเตรียมหองเรียน สื่อ อุปกรณ และหองประกอบอ่ืน ๆ 
  ๕. จัดทําหลักสูตรประถมศึกษา 
  ๖. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูดานภาษาอังกฤษ วันท่ี ๒๑-๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๔ 
  ๗. จัดทํา (ราง) ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  อธิการบดี นําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมวา แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนจะเนน
แนวทางของโรงเรียนสัตยาสัย และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยมีวัตถุประสงคเปนหนวยปฏิบัติการของ
นักศึกษาครู เพ่ือเปนโรงเรียนสาธิตตนแบบ ซ่ึงระหวางนี้ มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาพ้ืนท่ีในการกอสราง
อาคารโรงเรียนสาธิตเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปรายสรุปได ดังนี้ 
  ๑. ขอมูลท่ีนําเสนอเปนการดําเนินการเบื้องตน ซ่ึงยังไมใชแนวทางการพัฒนา
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยใหความเห็นไว  
  ๒. ควรศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือเปนขอมูลในการ
ยกระดับการบริหารจัดการ เชน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนตน 
  ๓. ตองมี positioning paper ของโรงเรียนท่ีชัดเจนโดยระบุไดวา โรงเรียนเปน
หนวยฝกประสบการณของครู/นักศึกษาครูหรือไมอยางไร  มีตนแบบจากท่ีใด เพ่ือจะไดจัดโครงสราง รวมท้ัง

/หลักสูตร สัดสวน... 
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หลักสูตร สัดสวนบุคลากรตอจํานวนนักเรียน คุณสมบัติของนักเรียน หองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนตาง ๆ 
และแผนการจัดการดานธุรกิจเพ่ือใหมองเห็นจุดคุมทุน สามารถเลี้ยงตัวเอง  
  ๔. การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันตองตอบสนองศักยภาพการเรียนรู           
ยุคใหม เปนหองเรียนท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เกิดการเรียนรู แทนการรับรูจากครู         
ฝายเดียว 
  ๕.  การยกระดับโรงเรียน มิใชพิจารณาเฉพาะสถานท่ีแตตองพิจารณาความ
พรอมท้ังระบบ  
  มติท่ีประชุม 
  ๑. มอบผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตนําเสนอ positioning paper ในการ
ประชุมครั้งตอไป โดยตอบประเด็นปญหาและขอเสนอแนะจากท่ีประชุมครั้งนี้ และครั้งกอน 
  ๒.  มอบศาสตราจารย  ดร . เดือน คําดี  นายชัยวัฒน  ศิ ริ อําพันธกุ ล 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ ใหขอเสนอแนะแก
ผูอํานวยการโรงเรียน 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา สํานักสง เสริมวิชาการและ                 
งานทะเบียน ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ซ่ึง         
ผลการศึกษาของนักศึกษาแตละรายไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว           
จึงนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา จํานวน
รวมท้ังสิ้น ๓,๙๒๑ คน จําแนกได ดังนี้ 
   ปริญญาเอก      ๔ คน 
   ปริญญาโท    ๓๐ คน 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๖๔๑ คน 
   ปริญญาตรี         ๓,๒๓๙ คน เปนเกียรตินิยมอันดับ ๑ จํานวน ๒๗ คน 
และเกียรตินิยมอันดับ ๒ จํานวน ๔๖ คน 
    อนุปริญญา       ๗ คน 
  มติท่ีประชุม  
   ๑.  อนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา จํานวนรวม
ท้ังส้ิน ๓,๙๒๑ คน ตามท่ีเสนอ 
    ๒.  ในการเสนอขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา
ครั้งตอไป ใหเสนอขอมูลตอไปนี้ ประกอบการพิจารณาดวย 
  (๑) รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาท่ีเสนอขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต และอนุปริญญาท้ังหมดเชนเดียวกับท่ีเคยนําเสนอเม่ือสมัยกอน 
  (๒) เปรียบเทียบขอมูลจํานวนนักศึกษาแรกเขา กับจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา จําแนกเปนรายสาขาเพ่ือประกอบการพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเชิงคุณภาพ 
 
 

/๔.๒ พิจารณาหลักสตูร... 
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  ๔.๒ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอวา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดทําการปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเปดสอนใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด ป พ.ศ.๒๕๔๘ บัดนี้ หลักสูตรตาง ๆ นั้น ไดครบรอบการ
ประเมิน ประกอบกับตองปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีกระทรวงศึกษาประกาศ
กําหนด ป พ.ศ. ๒๕๕๒ สาขาวิชาตาง ๆ จึงไดทยอยปรับปรุงเอกสารหลักสูตร และสภาวิชาการพิจารณา
เห็นวาไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาว เรียบรอยแลว เห็นควรเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เพ่ือจะไดเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/รับรอง
ตอไป ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
  ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ๓.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  ๔.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
  ๕.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
  ๖.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย 
  ๗.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  ๘.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
   มติท่ีประชุม  
  ๑.  อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ท้ัง ๘ หลักสูตรท่ีเสนอ ดวยพิจารณาเห็นวา 
เปนการปรับปรุงเพื ่อใหสอดคลองรูปแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ ่งไดผ านการพิจารณา
กล่ันกรองอยางดีจากสภาวิชาการมาแลว โดยมอบฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย
อีกครั้งกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื ่องอาจารย
ประจําหลักสูตร  
  ๒.  เนื่องจากหลักสูตรท่ีปรับปรุงในครั้งนี้เปนการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลอง
รูปแบบ โดยท่ีรายละเอียดเนื้อหาสวนใหญคลายของเดิม ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนแตละหลักสูตร
ในแตละป โดยปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เนนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา พรอมรายงาน
จุดเดนของหลักสูตรเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงครั้งตอไป 
  ๓.   กรณีการนําเสนอหลักสูตรใหม ตองใหเพ่ิมความเขมขนดานสอดคลอง
ความตองการของตลาด รวมท้ังเพ่ิมทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนโยบายประชาคมอาเซียน 
  ๔.  ขอใหนําเสนอหลักสูตรในรูป power point และใหกรรมการได
พิจารณาเอกสารหลักสูตรลวงหนา โดยควรเสนอหลักสูตรเพ่ือพิจารณาไมเกินครั้งละ ๕ หลักสูตร 
 
  ๔.๓ โครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา มติท่ีประชุมครั้งกอน โดย ดร.วิวัฒน 
ศัลยกําธร ขอใหนําเสนอโครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติในการประชุมครั้งนี้ แตเนื่องจาก            
ดร.วิวัฒน  ศัลยกําธร ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
 

/ท่ีประชุมใหขอสังเกต ... 
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  ท่ีประชุมใหขอสังเกต ดังนี้ 
  ๑.  รายชื่อโครงการวิจัยท่ีนําเสนอไดรับทุนสนับสนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เปนสวนใหญ 
  ๒.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเสนอโครงการวิจัยใหสอดคลองกับโจทยวิจัยท่ี
กําหนดในยุทธศาสตรของประเทศ เชน โครงการวิจัยเพ่ือแกปญหาสุขภาพของประชาชนจากโรคหัวใจ 
มะเร็ง ความดันสูง เบาหวาน โครงการวิจัยเพ่ือแกปญหาน้ําทวม/น้ําแลง เปนตน เพ่ือใหไดรับสนับสนุน
ทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดินใหมากข้ึน และลดงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดใชงบประมาณเงินรายไดในการสนับสนุนนักวิจัยหนาใหมไดมากข้ึน 
  ๓.  มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
  ๔.  ควรมีการทบทวนบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือปฏิรูปการ
บริหารงานวิจัยอยางไรหรือไม ในกรณีท่ีมีนักวิจัยคนหนึ่งรับผิดชอบโครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุน
งบประมาณสูงในหลาย ๆ โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยท่ีเปนผูบริหาร 
  มติท่ีประชุม  ใหนําเสนอวาระนี้เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซ่ึง
อาจพิจารณาเช่ือมโยงกับโครงการวิจัยของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 
    

  ๔.๔ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา คณบดีคณะครุศาสตรลาออกจากการ
เปนกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และคณบดีไดพิจารณาเลือกคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยแทน จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ  และเสนอเพ่ือทราบ 
  ๕.๑ การยกเวนการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดินของรัฐ 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวไทรขอใหมหาวิทยาลัยชําระคาตอบแทน
การใชท่ีดินของรัฐตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร และมหาวิทยาลัยไดหารือเพ่ือขอยกเวน
การชําระเงินดังกลาว บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลหัวไทรแจงวาไดหารือตอไปยังผูวาราชการจังหวัด 
ซ่ึงไดรับแจงผลการพิจารณาขอหารือวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไมตองเสียคาตอบแทนการใช
ท่ีดินของรัฐใหแกองคการบริหารสวนตําบลหัวไทรแตอยางใด 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
  

  ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
   รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย นําเสนอวา จะมีการประชุมคณะกรรมการ         
จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติในบายวันนี้ โดยจะมีการบรรยายในหัวขอ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ขับเคลื่อนภารกิจ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด “ฉะเชิงเทราโมเดล” 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 



 -๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา   
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการให
ไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีไดพนจากตําแหนงไปโดยเร็ว เม่ือผูแทน
อาจารยไดพนตําแหนงไปเลยระยะเวลาท่ีขอบังคับกําหนดแลว ทําใหจํานวนกรรมการตามองคประกอบนี้
ไมครบจํานวน 
  มติท่ีประชุม  มอบมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการ 
 
 ๖.๒ การใชพ้ืนท่ีของกรมราชทัณฑ ณ ตําบลหัวไทร 
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ขอทราบความคืบหนาเก่ียวกับการใช
พ้ืนท่ีของกรมราชทัณฑ ณ ตําบลหัวไทร 
   มติท่ีประชุม มอบมหาวิทยาลัยติดตามเรื่อง 
 
  เม่ือไมมีกรรมการเสนอเรื่องอ่ืนใด ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน และปดประชุม 
โดยกําหนดการประชุมครั้งตอไป ในวันเสารท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 
 

(นางนฤชล  เรือนงาม) 
(นางสาวประนอม  เงินบุคคล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 

(นางพรพรรณ  นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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