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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๕/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๑๙  พฤษภาคม  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. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๙.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ      
 ๔.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๕. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๖. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ   
 ๗. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร      
 ๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  
 ๑๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   
 ๑๑.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ เปล่ียนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร จากต าแหน่ง        
ผูอ้  านวยการ 
  เน่ืองจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ์ ลาออกจากการเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร จากต าแหน่งผูอ้  านวยการ มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการ
เลือกตั้ง และประกาศแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยั
และพฒันา เป็นกรรมการผูแ้ทนผูบ้ริหาร จากต าแหน่งผูอ้  านวยการ 
    ทีป่ระชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
  ๑. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ หนา้ ๑๑  มติท่ีประชุม ขอ้ ๒ บรรทดัท่ี  ๖   
  จาก “๒. ยงัไม่เห็นชอบในหลกัสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต (สถาปัตยกรรม) 
เน่ืองจากศกัยภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรยงัไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษา” 
   แกไ้ขเป็น “๒. ยงัไม่เห็นชอบในหลกัสูตรสถาปัตยกรรมบณัฑิต (สถาปัตยกรรม) 
เน่ืองจากศกัยภาพอาจารย์ประจ าหลกัสูตรยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ให้คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อ
พจิารณาอนุมัติต่อไป”  
 ๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๔.๘ หนา้ ๑๑ จาก “หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
เป็น “หลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ในทุกต าแหน่งของวาระ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑  แผนปฏิบติัการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการ 
(Moving  Plan) มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
  อธิการบดี เสนอวา่ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังก่อน มีมติ
มอบใหจ้ดัท า Moving Plan เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้ เสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ในคร้ังน้ีนั้น มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจดัท า 

/(ร่าง) แผนปฏิบติัการ… 
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(ร่าง) แผนปฏิบติัการเร่งด่วน โดยมีการระบุงานและผูรั้บผิดชอบงาน และขออนุมติังบประมาณใน
การด าเนินการ รวม ๑๕,๖๔๕,๕๕๕.๒๗  บาท 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑.  อนุมติังบประมาณ  โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  ๑.๑ มหาวิ ท ย าลัย ต้อ ง จัดท า ร า ย ละ เ อี ย ดแผนป ฏิบั ติ ก า ร 
กระบวนการจดัการใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
   -  แผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาหอพกั  และนกัศึกษาท่ีไปเรียน
ท่ีบางคลา้ 
   -  แผนกิจกรรมการเคล่ือนยา้ยคณะ ส านกังานอธิการบดี และ
ศูนยบ์ริหารต่าง ๆ  
   - แผนกิจกรรมการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งประสานกบั
หน่วยงานภายนอก  เช่น  ร้านคา้  ท่ีพกั  รถประจ าทาง  ฯลฯ 
  ๑.๒  มหาวิทยาลยัตอ้งมีทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน 
ทั้งท่ีฉะเชิงเทรา และบางคลา้วา่ท่ีใดท าอะไร / อยา่งไร รวมทั้งตอ้งให้ทุกคนทราบถึงความแตกต่าง 
ทั้งดา้นอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากร แลว้ท าเป็นเอกสารประชาสัมพนัธ์ มีการด าเนินการตามแผน
นั้น  ก็จะท าใหเ้กิดประโยชน์ ทั้ง ๒ แห่ง  
    ตวัอย่างความต่าง เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสอบ
เขา้ไดด้ว้ยคะแนน ONET สูงสุด การจดัหาอาจารยพ์ิเศษระดบัชาติไปสอนท่ีบางคลา้ การนบัภาระงาน
บางคลา้ท่ีนอกเหนือจากการสอน รวมทั้งภาระงานดา้นการพฒันานกัศึกษาเป็นภาระงานสอน  
   ๑.๓ มอบใหค้ณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริหาร
จดัการศูนยบ์างคลา้ เป็นกรรมการอ านวยการ ในการแกไ้ขปัญหา สนบัสนุนผลกัดนัให้ด าเนินการ       
ให้ได ้และมอบให้คณะกรรมการด าเนินงาน  ซ่ึงมีคณบดีทั้ง ๓ คณะ เป็นกรรมการด าเนินงาน ติดตาม
การด าเนินงาน รวมปัญหา   แลว้รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลยัฯ ทุกเดือน 
 ๒. มอบสถาบันพฒันาคุณภาพครู และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เสนอ         
แผนงานและผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว และท่ีจะด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ในการ
ประชุมคร้ังต่อไป ทั้งน้ี ควรมีโครงการเช่ือมโยงครูแนวใหม่กบัการพฒันาครู โดยใชพ้ื้นท่ีบางคลา้
ในการอบรมแบบ Residential   
 ๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะครุศาสตร์ เสนอแผนปฏิบติัการและแผนการอบรมท่ีบางคลา้ เสนอสภามหาวิทยาลยัฯ คร้ัง
ต่อไป 
 ๔. มอบกองพฒันานกัศึกษา จดัท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีบางคลา้    
การจดัใหมี้ชมรมพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษาท่ีบางคลา้ เสนอสภามหาวทิยาลยัคร้ังต่อไป 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๔  เร่ือง… 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า นางสาวพรพิมล วิริยะกุล ต าแหน่งอาจารย ์
ระดบั ๗ คณะวทิยาการจดัการ ขา้ราชการพลเรือน มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจดัการ
การตลาด โดยมหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับเร่ือง เม่ือวนัท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ท่ีประชุมคณะ 
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ เห็นว่า 
นางสาวพรพิมล วิริยะกุล เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
มีทศันคติ และแรงจูงใจ มีความเป็นผูน้ า อีกทั้งคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน และต าราท่ี
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งมีคุณภาพดี ผา่นการประเมินดว้ยคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ๘๐ และ ๖๕ 
ตามล าดบั ซ่ึงไดแ้กไ้ขปรับปรุงเอกสารตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุเรียบร้อยแลว้  
 สภาวิชาการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิจารณา
ผลงานทางวิชาการแลว้มีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีขอ้สังเกต ว่ามีการแกไ้ขผลงานทางวิชาการ          
จนถึงวนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ แต่เสนอใหก้ าหนดแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙  
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ช้ีแจงวา่ ผูท้รง- 
คุณวฒิุไดส่้งผลการประเมินสาระส าคญัของผลงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
แต่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นควรให้แกไ้ขแบบสรุปการปรับปรุงแกไ้ขผลงาน (ต ารา) เน่ืองจาก
สรุปสั้นเกินไป นางสาวพรพิมล วิริยะกุล จึงแกไ้ขโดยขยายความสรุปการแกไ้ข แลว้น าเขา้ท่ีประชุม 
อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ จึงเห็นควรให้ก าหนดแต่งตั้งไดต้ั้งแต่วนัท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ซ่ึงมีการแกไ้ขครบถว้น ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุเรียบร้อยแลว้ 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวพรพิมล วิริยะกุล ด ารงต าแหน่ง           
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เป็นตน้ไป 
 

 ๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย การจ่ายค่าตอบแทน
แก่บุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท า (ร่าง) ระเบียบ วา่ดว้ย 
การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ เพื่อให้
บุคลากรเกิดขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนมีหลกัประกนัท่ีมัน่คงในการท างาน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ บางคล้า อย่างไรก็ดี เน่ืองจากมหาวิทยาลยัยงัไม่เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั จึงตอ้ง       
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลงั อีกทั้ง สตง. เคยทกัทว้ง เร่ืองการจ่ายค่าพาหนะแก่บุคลากรท่ี
ใช้พาหนะส่วนตวัในการไปปฏิบติังาน ณ บางคลา้ เพราะถือเป็นการปฏิบติังานในหน้าท่ีปกติ จึง 
ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าพาหนะตามท่ีสภามหาวทิยาลยัฯ ใหข้อ้เสนอแนะไวไ้ด ้ 

/จึงน าเสนอสภา… 
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  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณาให้แนวทางการจ่ายค่าพาหนะแก่ 
ผูท่ี้ใช้พาหนะส่วนตัวในการไปปฏิบัติงานท่ีบางคล้า และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรผู ้ปฏิบัติหน้า ท่ี                 
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ พ.ศ. ๒๕๕๐    
  มติทีป่ระชุม  อนุมติัโดยตอ้งมีการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 
   ๑. ให้คงค าว่า “นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีตามปกติ” ไว ้เน่ืองจากเป็น
เหตุผลของการมี ขอ้ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) 
 ๒.  ให้เพิ่มเหตุผลท่ีมาของขอ้ ๓ (๕) ไวใ้นวรรค ๑ ของประกาศด้วย  
โดยอา้งถึงนโยบายซ่ึงเป็นมติสภามหาวทิยาลยัฯ ท่ีตอ้งการเอ้ืออ านวยแก่ผูท่ี้ไปปฏิบติังานท่ีบางคลา้ 
และตอ้งช้ีแจงส านกังานตรวจเงินแผน่ดินให้เขา้ใจถึงความจ าเป็น 
 ๓. มอบอธิการบดี พิจารณาใหมี้แนวปฏิบติัในการจ่ายค่าพาหนะท่ีเหมาะสม 
 ๔. มอบอธิการบดี จดัใหมี้ประกาศภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบนกัศึกษาหอพกั
ท่ีชดัเจน 
 

 ๔.๓ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
   เลขานุการสภาฯ เสนอว่า สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐  
เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรปรับปรุงท่ีไดแ้กไ้ขเอกสาร
หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะของสภาวชิาการเรียบร้อยแลว้ จ านวนรวม ๘ หลกัสูตร  
   ๑. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
 ๒. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
 ๓. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย 
 ๔. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสังคมศึกษา 
 ๕. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
 ๖. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
  ๗. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๘. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
  คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี              
๑/๒๕๕๐ เม่ือ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิจารณาเห็นควรให้ความเห็นชอบได ้โดยมีขอ้สังเกตใน
ภาพรวมเก่ียวกับคุณสมบติัอาจารย์ประจ าหลักสูตร เหตุผลในการลดหน่วยกิต / ยุบรวม – เพิ่ม                 
บางรายวิชา รวมทั้งการควบคุม / ประกนัคุณภาพหลกัสูตร การฝึกประสบการณ์ของหลกัสูตร               
ครุศาสตรบณัฑิต ๕ ปี และเสนอแนะว่าควรมีการน าขอ้มูลแผน – ผลการรับนกัศึกษา มาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนดา้นการพฒันาหลกัสูตร และการจดัสรรทรัพยากร 

/มตทิีป่ระชุม 
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 มติทีป่ระชุม  
  ๑.  มอบคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา น ากลับไป
พิจารณาอีกคร้ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งควรมี       
ขอ้มูลการเกษียณ  แลว้เวยีนขอมติอนุมติัโดยไม่ตอ้งน าเขา้ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั ฯ  
 ๒. ใหแ้ต่งตั้งเลขานุการสภาฯ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุด 
 

 ๔.๔ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
   เลขานุการสภาฯ เสนอว่า สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐  
เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบหลกัสูตรใหม่ ๒ หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
  ๑. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
   ๒. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน 
   คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี                 
๑/๒๕๕๐ เม่ือ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิจารณาเห็นควรให้ความเห็นชอบได ้โดยมีขอ้สังเกตเก่ียวกบั
คุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  การบริหาร การควบคุม / ประกนัคุณภาพหลกัสูตร  
  มติทีป่ระชุม   
 ๑. กรณี การพิจารณาหลักสูตรใหม่ให้คณะอนุกรรมการเสนอสภา
มหาวทิยาลยัฯ เป็นวาระทกัทว้ง 
  ๒. อนุมติัหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยให้
ใชค้  าวา่ “คุณวฒิุ” แทนค าวา่ “คุณวฒิุสูงสุด” ในตารางแสดงขอ้มูลอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร แลว้ระบุ
วุฒิทุกระดบัการศึกษาของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ทั้งน้ี กรณีวุฒิสูงสุดไม่ตรงสาขาโดยตรง อาจ         
ไม่ส่ือถึงศกัยภาพ ดงันั้น มหาวิทยาลยัตอ้งช้ีแจงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เห็นถึง
ศกัยภาพ ท่ีมีการพฒันาใหมี้วฒิุสูงข้ึน  ในหนงัสือถึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

  ๓. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยต้อง         
ด าเนินการ ต่อไปน้ี 
   ๓.๑ ตอ้งจดัให้มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวุฒิปริญญาโท ทางดา้น
ภาษาจีน  ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั  ๒  คน  
      ๓.๒ ตอ้งระบุงานสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคน 
 

  ๔.๕ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงให้สภาสถาบนัอุดมศึกษา จดัให้มีมาตรการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ โดยอาจก าหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ

/หน่วยงานอ่ืนมีหนา้ท่ี... 
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หน่วยงานอ่ืนมีหน้าท่ีด าเนินการดงักล่าว และให้สภาสถาบนัอุดมศึกษารับัังความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบการก าหนดจรรยาบรรณดว้ย 
 มติทีป่ระชุม   
  ๑. ให้แนวทางมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณ เช่น การให้รางวลั การ      
ยกย่องขา้ราชการก่อนจะเสนอช่ือไปคดัเลือกท่ีส่วนกลาง อาจดูตวัอย่างงานวิจยัของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 ๒. มอบประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เป็นหลกัในการจดัท า
ร่างประกาศกระบวนการเพื่อยกยอ่งอาจารยแ์ละขา้ราชการ ทั้งน้ี อาจใชผ้ลงานวิจยัของสภาการศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองการยกยอ่งใหร้างวลัมาเป็นแนวทาง 
 ๓. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน            
ทุกต าแหน่งประเภท ตามประกาศ ก.พ.อ. น้ี โดยพิจารณาจรรยาบรรณคณาจารยที์่มีอยู่ประกอบ 
พร้อมรับัังความคิดเห็นท่ีเสนอแนะของขา้ราชการพลเรือนดว้ย 
 ๔. มอบสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ช่วยดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ของขา้ราชการ 
 

  ๔.๖ สรุปรายงานการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 
๒๕๕๐ รอบ ๖ เดือน 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ รายงานการประเมินตนเองตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ ปี ๒๕๕๐ รอบ ๖ เดือน ไดค้ะแนนระดบั ๒.๔๒ (ทั้งน้ียงัไม่รวมคะแนนจากตวัช้ีวดั
ท่ีตอ้งผา่นการประเมินจากส่วนกลาง  
   มติทีป่ระชุม รับทราบผลการประเมินตนเอง ก.พ.ร. รอบ ๖ เดือน โดยการ
เสนอในคร้ังต่อไปมีการเปรียบเทียบให้เห็นการเปล่ียนแปลงจากปี ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ ช่วงเวลา
เดียวกนั 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ สรุปการบรรยายพิเศษในการประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางของการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาไทย 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑.  รับทราบ 
  ๒. ให้เสนอผู ้บรรยายเพื่อรับรองและอนุญาตให้เผยแพร่ ก่อนท่ีจะ       
เผยแพร่ต่อไป กรณีบรรยายเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งให้ผูบ้รรยายรับรองภาษาองักฤษนั้นก่อน แลว้จึง
แปลเป็นภาษาไทย  

/๕.๒ รายงานการเงินของ… 
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 ๕.๒ รายงานการเงินของมหาวทิยาลยั 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่มหาวิทยาลยัตอ้งรายงานการเงินต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี ๒ และคลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เป็นประจ าทุกเดือน 
   มติที่ประชุม  รับทราบ โดยมีขอ้คิดเห็นว่า การรายงานในระบบราชการ 
ยงัเป็นการรายงานในรูปแบบเดิม ซ่ึงปัจจุบนัจะมีการรายงานการเงินท่ีมี หมายเหตุ ประกอบ              
งบการเงิน ซ่ึงจะเปรียบเทียบสถานะกบัปีก่อนไวท้า้ยตาราง เพื่อประโยชน์ในการบริหาร ดงันั้นใน
การรายงานต่อสภามหาวทิยาลยัฯ จึงควรรายงานโดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบรายรับ–จ่าย ของปีก่อนดว้ย 
 

   ๕.๓ โครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช พุทธศกัราช ๒๕๕๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (การปรับปรุงหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนโดยใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียง) 
 อธิการบดี เสนอสืบเน่ืองว่า ตามท่ีท่ีประชุมคร้ังก่อน มอบ นายวิวฒัน์  
ศลัยก าธร เสนอโครงการพฒันาการปฏิรูปการศึกษาบนหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอ
งบประมาณสภาการศึกษานั้น ขณะน้ี สภาการศึกษาได้เห็นชอบในเบ้ืองตน้แล้ว และจะจดัการ
สัมมนาดงักล่าวในวนัท่ี  ๒๑-๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
โดยมีผูเ้ข้าร่วมหลกัเป็นผูแ้ทนจากเขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศ ๑๗๘ เขตพื้นท่ี และโรงเรียน        
น าร่อง ทั้งน้ี  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจา้ภาพหลกั   
 

 ๕.๔ แนวคิดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ปัญหา         
ขาดแคลนครู 
 ๑.  ให้นักศึกษาครู ๕ ปี ไปช่วยสอนในโรงเรียนท่ีขาดแคลน ทั้งน้ีตอ้ง
ส ารวจสาขาและโรงเรียนท่ีขาดแคลน อาจเสนอโครงการเพื่อขอเบ้ียเล้ียงจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. บูรณาการครูกับ IT โดย น า ICT มาเสริมในการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 
  ๓. การบริหารจดัการหลกัสูตร ระบบหน่วยกิต ให้มีการเรียนรวมกรณี
วชิาพื้นฐาน 
 ๔. เพิ่ม คุณวุฒิแก่ค รู ท่ีสอนไม่ตรงวุฒิโดยการให้ เ รียนหลักสูตร               
ป.บณัฑิตในมหาวทิยาลยัราชภฏั เพื่อเพิ่มเติมเน้ือหา 
 ๕. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยการใช้ทรัพยากรร่วม ซ่ึงต้องมี         
ผลการวจิยัเพื่อพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๖. คืนก าลงัอตัราเกษียณ  (ค่อนขา้งยาก) 
 ๗. จดัใหมี้อตัราก าลงัเพิ่ม 

/ซ่ึงเห็นวา่ควรเนน้… 



- ๙ -  

  ซ่ึงเห็นวา่ควรเนน้วชิาการท่ี  ๑-๕  เพราะเป็นการบริหารจดัการ 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. มอบสถาบันพฒันาคุณภาพครู น าแนวทางทั้ ง ๗ น้ี ไปวิจัยหรือ
พฒันาการฝึกอบรม 
  ๒. มอบอธิการบดีจดัให้มีกิจกรรมทางครุศาสตร์เพื่อพฒันาโรงเรียนใน
พื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
  ๕.๕ งานวิจยัการพฒันาการจดัการศึกษา : สอดคลอ้งความตอ้งการของสังคม 
กรณีคณะครุศาสตร์ 
   มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการวิจยัฯ จดัประชุมเพื่อให้นักวิจยัและ        
ทีมวจิยัน าเสนอผลงานวจิยั โดยมีอาจารยค์ณะครุศาสตร์เขา้ร่วมประชุม และสะทอ้นแนวคิดในการ
พฒันาฯ เพื่อใหเ้กิดนโยบายและแผนการพฒันา เสนอสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
 ๖.๑ การประชุมนานาชาติ บทบาทของสภามหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการพฒันาการ
บริหารและการก ากบัดูแลคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เชิญนายกสภามหาวิทยาลยั และผูแ้ทนจาก
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบ้ริหาร และผูส้นใจเข้าร่วมประชุมนานาชาติ บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยเก่ียวกบัการพฒันา และการก ากบัดูแลคุณภาพของมหาวิทยาลัย วนัท่ี  ๒๒-๒๓ 
มิถุนายน  ๒๕๕๐ ณ โรงแรมสยามซิต้ี 
 
 ๖.๒ โครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ การพฒันามนุษย์
และทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  นายวิวฒัน์  ศลัยก าธร เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ร่วมเดินทาง
ตามโครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ การพฒันามนุษยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวนัท่ี ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ศูนยพ์ฒันากสิกรรม
ธรรมชาติ กรุงไพลิน ประเทศกมัพชูา  
  ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานเลขานุการฯ ประสานผู้เข้าร่วม รวมทั้ง
พาหนะในการเดินทาง   
 
 
 

/เม่ือไม่มีกรรมการเสนอ… 



- ๑๐ -  

   เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน
แล้วปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป เล่ือนจากวนัเสาร์ท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็น                    
วนัพฤหสับดีท่ี  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ทั้งน้ีให้ประชุมท่ีบางคลา้ตั้งแต่การประชุม   
คร้ังต่อไป เป็นตน้ไป 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๘.๐๐   น. 
                     
    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร                  นางพรพรรณ   นินนาท  
            ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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