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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๖/๒๕๕๐ 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๒๑  มถุินายน  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม  ช้ัน  ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 
 

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

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. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ  
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๑.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๗.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๘.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๙. 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. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล    เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ ผลการเวยีนหลกัสูตรปรับปรุง 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัไดใ้ห้ความเห็นชอบ
หลกัสูตรปรับปรุงไปแลว้ รวมทั้งส้ิน ๒๘ หลกัสูตร ขณะน้ียงัคงมีหลกัสูตรท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการ
ปรับปรุงอีก ๑๙ หลกัสูตร 
    มติทีป่ระชุม  
  ๑. รับทราบ   
   ๒. มอบรองอธิการบดีวิชาการติดตามให้มีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเหลือ
ให้แลว้เสร็จ ก่อนส้ินปีงบประมาณ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยให ้ 
จดัท าแผนก าหนดการแล้วเสร็จของการแก้ไขของแต่ละหลักสูตรเสนอสภาวิชาการ ซ่ึงผลการ
ด าเนินการน้ี มีผลต่อการประเมินการปฏิบติัราชการตามค ารับรอง ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ น้ีดว้ย 
  ๓. กรณีหลักสูตรท่ีเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่ส านักงาน         
คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไม่ประทบัรับทราบ ให้มหาวิทยาลยัติดตามผลการพิจารณาของ            
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตอ้งแกไ้ขให้รีบด าเนินการโดยไม่ตอ้งรอการแจง้แกไ้ข
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ๔. กรณีหลกัสูตรใดท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประทบั         
รับทราบแล้ว ให้มหาวิทยาลยัประทบัเคร่ืองหมายรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน        
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประทบัรับทราบ ไวท่ี้หน้าปกของเอกสารหลกัสูตรฉบบัเรียบร้อย
สมบูรณ์นั้น ๆ ไวด้ว้ย เพื่อป้องกนัการสับสนของการสืบคน้เอกสาร 
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  โดยไม่มีการแกไ้ข  
 
 

/ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเนื่อง… 
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑  แผนปฏิบติัการ และแผนการอบรม ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ท่ีประชุมคร้ังก่อนพิจารณาเห็นควรให้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมี            
แผนขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ บดัน้ี กองพฒันานกัศึกษา  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและคณะครุศาสตร์ ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการดงักล่าวมาเรียบร้อยแลว้  
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 ท่ีประชุมมีขอ้อภิปราย สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑. ดา้นกิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

- ควรมีเป้าหมายในการพฒันานกัศึกษาแต่ละชั้นปีใหช้ดัเจน 
   - กิจกรรมท่ีเสนอเป็นกิจกรรมในภาพกวา้ง ยงัไม่สะทอ้นวตัถุประสงค์
ของการพฒันานกัศึกษาซ่ึงตอ้งมีทั้งดา้นวชิาการ และดา้นกิจกรรม 
  - ควรจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีเหมาะสม และเป็นท่ีตอ้งการของ 
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม รวมทั้งควรบอกได้ว่ากิจกรรมนั้นส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตอยา่งไร 
  - กรณีกิจกรรมพฒันาด้านวิชาการ อาจบริหารจดัการโดยมีการให ้ 
credit แก่นกัศึกษา 
   - กิจกรรมบางอย่างท่ีจัดข้ึนเพื่อแก้จุดอ่อนของนักศึกษา เช่น       
กิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา ควรจดัเป็นกิจกรรมท่ีแยกออกมาจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ชดัเจน  
รวมทั้งอาจเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัวา่นกัศึกษาทุกคนตอ้งผา่นกิจกรรมน้ี 
  - ควรมีการตั้งชมรม 
  ๒. ดา้นบริการและวจิยั 
   - ควรมีแผนท่ีสามารถด า เนินการร่วมกับผู ้อ่ืนโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณของมหาวทิยาลยั 
   - ควรมีการบริการวชิาการแก่โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑.  เห็นชอบใหด้ ำเนินกำรตำมกิจกรรมพฒันำนกัศึกษำท่ีเสนอ  พร้อมกบั
ให้เพิ่มกิจกรรมตำมขอ้สังเกตของท่ีประชุม (หำกท ำได)้ เพื่อให้เกิดควำมต่ำงระหวำ่งมหำวิทยำลยั
รำชภฏัรำชนครินทร์ และมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ บำงคลำ้  รวมทั้ง กำรจดัระบบกิจกำร
นกัศึกษำแบบรุ่นพี่รุ่นนอ้ง 

/๒. มอบทั้ง ๓ คณะ พิจารณา… 
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 ๒. มอบทั้ง ๓ คณะ พิจำรณำกำรด ำเนินกำรท่ีจะท ำให้มีกำรเคล่ือนยำ้ยมำ
บำงคลำ้ใหเ้ร็วข้ึน 
 ๓. กรณีงำนบริกำรและวิจัยให้น ำเข้ำกระบวนกำรเสนอโครงกำร              
งบประมำณดำ้นกำรบริกำรและกำรวจิยั 
 

  ๓.๒ แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบนัพฒันำคุณภำพครู 
   เลขำนุกำรสภำฯ น ำเสนอวำ่ ท่ีประชุมคร้ังก่อนเห็นควรให้มหำวิทยำลยัมี
โครงกำรเช่ือมโยงครูแนวใหม่กบักำรพฒันำครู โดยใชพ้ื้นท่ีบำงคลำ้ในกำรอบรมแบบ Residential 
จึงมีมติมอบสถำบนัพฒันำคุณภำพครู เสนอแผนงำนและผลงำนของสถำบนัฯ ซ่ึงบดัน้ีสถำบนั
พฒันำคุณภำพครู ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำสรุปรำยงำน  แผนงำน  และผลงำนมำเรียบร้อยแลว้ จึงเสนอ        
ท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำใหข้อ้เสนอแนะ 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. รับทรำบ และพิจำรณำเห็นวำ่ สถำบนัฯ ควรมีผลงำนมำกกวำ่น้ี   
   ๒. มอบเลขำนุกำรสภำฯ ติดตำมผลกำรศึกษำควำมต้องกำรในกำร              
ฝึกอบรม (Training Needs) ของ สพค. เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลของกำรจดัฝึกอบรม 
  ๓. มอบสถำบนัวิจยัและพฒันำ รำยงำนผลกำรศึกษำควำมต้องกำรครู
ดำ้นวทิยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  และภำษำองักฤษ ในกำรประชุมคร้ังต่อไป 
   ๔. ให้มีกำรนัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบนัพฒันำคุณภำพครู
โดยเร็ว โดยให้มีกำรประชุมกลุ่มยอ่ยซ่ึงประกอบดว้ยอธิกำรบดี  ศำสตรำจำรยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั               
พิธิยำนุวฒัน์  ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัพฒันำคุณภำพครู และคณบดีคณะครุศำสตร์ ร่วมหำรือกนัก่อนท่ี
จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ 
   ๕. มอบคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันพฒันำคุณภำพครู ด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัพฒันำคุณภำพครู เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกตอ้ง
เหมำะสม 
  ๖. มอบคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย พิจำรณำแผนปฏิบัติงำน        
ประจ ำปี รวมทั้งให้ควำมส ำคญัในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ทำงเว็ปไซต์ทั้ งของ
สถำบนัฯ  และของมหำวทิยำลยั 
 

 ๓.๓ แผนงำนและผลกำรด ำเนินงำนของศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 
   เลขำนุกำรสภำฯ น ำเสนอว่ำ ท่ีประชุมคร้ังก่อนมีมติมอบศูนยเ์ศรษฐกิจ    
พอเพียง เสนอแผนงำน และผลงำนท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้ว บัดน้ี ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้สรุป
กิจกรรมตำมวตัถุประสงค์ของศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ และให้
ขอ้เสนอแนะ 

/มตทิีป่ระชุม รับทราบ… 
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   มติทีป่ระชุม  รับทรำบและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
    ๑. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ควรเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินกำร
สร้ำงควำมเขำ้ใจในเร่ืองหลกัของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ทั้งคณำจำรย ์บุคลำกร และทอ้งถ่ิน 
  ๒. มหำวิทยำลยัควรด ำเนินกำรรวบรวมหรือบูรณำกำรหลกัของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไวใ้นรำยวชิำหรือมีรำยวชิำท่ีวำ่ดว้ย หลกัของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. มหำวทิยำลยัควรจดัเวทีเสวนำเก่ียวกบักำรบริหำรมหำวิทยำลยัภำยใต้
แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้ำงบรรยำกำศในมหำวทิยำลยั 
  ๔. มหำวิทยำลัยต้องสนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเ้ติบโตและเผยแพร่ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
  ๕. กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ควรใช้ประโยชน์พื้นท่ีบำงคลำ้ หรือพื้นท่ี
ใกลเ้คียงใหม้ำกท่ีสุด แทนกำรใชพ้ื้นท่ีท่ีห่ำงไกล ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำและค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงกวำ่ 
  ๖. ควรเป็นนโยบำยของมหำวิทยำลยัหรือไม่ ท่ีอำจำรยข์องมหำวิทยำลยั
ควรร่วมงำนกบัชุมชนในกำรพฒันำชุมชนหรือจดัท ำโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีชุมชนไดรั้บจดัสรรงบประมำณ
แต่ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ เพื่อถวำยพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ เช่น โครงกำรอยู่ดีมีสุข โครงกำร
พฒันำชุมชนภำยใตห้ลกัของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
 เลขำนุกำรสภำฯ น ำเสนอว่ำ สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐  
เม่ือวนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรปรับปรุงรวม ๕ หลกัสูตร ซ่ึง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา พิจารณาในการประชุมคร้ังท่ี                    
๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ แล้วเห็นสมควรอนุมัติได้โดยมีการแก้ไข ซ่ึงบดัน้ี
สาขาวิชาได้ด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั                   
หลกัสูตรปรับปรุง  ๕  หลกัสูตร  ดงัน้ี 
  ๑. หลกัสูตรครุศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำภำษำองักฤษ 
 ๒. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำภำษำองักฤษธุรกิจ 
 ๓. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำภำษำองักฤษ 
 ๔. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำภำษำญ่ีปุ่น 
 ๕. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำศิลปกรรม 
 มติที่ประชุม อนุมัติ  และให้น ำเสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำต่อไป 
 

/๔.๒ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
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 ๔.๒ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐  
เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรใหม่ ๑ หลกัสูตร คือ หลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเพื่อการพฒันา ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานดา้น
มาตรฐานการอุดมศึกษา พิจารณาในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
เห็นควรอนุมติัไดโ้ดยมีการแกไ้ข ซ่ึงส านกังานบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
เรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติั  
   มติทีป่ระชุม 
  ๑. อนุมัติ โดยให้มีการเพิ่มข้อมูลผลงานและภาระงานของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร แลว้เสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประทบัรับทราบต่อไป 
  ๒. ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองให้ความส าคัญในการพิจารณา            
กลัน่กรองเร่ืองผลงานและภาระงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาดว้ย 
 
 ๔.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี                  
๔/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ พิจารณา (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วา่ดว้ย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว้เห็นควร 
   ๑. ให้มีการระบุหน้าท่ีของคณะกรรมการให้ชัดเจนว่าเร่ืองใดยุติท่ี           
คณะกรรมการ และเร่ืองใดท่ีตอ้งพิจารณากลัน่กรองเสนอสภาฯ เพื่อหาขอ้ยติุ 
  ๒. ให้มหาวิทยาลยัเสนอ (ร่าง) องคป์ระกอบคณะกรรมการ หน้าท่ีของ
คณะกรรมการ ทั้ งด้านระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ พร้อมกับองค์ประกอบคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ  พิจารณาพร้อมกนัเพื่อป้องกนัการทบัซอ้น 
   เน่ืองจากเป็นเร่ืองเร่งด่วน ท่ีมหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีขอ้บงัคบั ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั เพื่อท่ีจะได้สามารถออกระเบียบ/ขอ้บงัคบั ว่าดว้ย 
พนกังานมหาวิทยาลยั ต่อไปได ้อีกทั้งคณะกรรมการกลัน่กรองดา้นกฎหมาย ในการประชุมคร้ังท่ี  
๑/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ
ไดโ้ดย 
  ๑. ปรับแก้อ านาจหน้าท่ีโดยให้อ านาจหน้าท่ีด้านการอุทธรณ์ และ            
ร้องทุกข ์เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการอีกชุดหน่ึง และตดัหนา้ท่ีบางขอ้ออกเน่ืองจากเป็นหนา้ท่ีท่ีมี
ผูรั้บผดิชอบอยูแ่ลว้ออก 

/๒. ใหอ้ธิการบดีเป็น… 
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  ๒. ให้อ ธิก ารบ ดี เ ป็นประธานคณะกรรมการ ชุด น้ี  เพราะ เ ป็น
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งอยูใ่นระเบียบวนิยัอยูแ่ลว้ 
   ๓. ปรับองค์ประกอบเป็นลักษณะไตรภาคี โดยมาจากผู ้บ ริหาร  
ผูท้รงคุณวฒิุ  และผูแ้ทนขา้ราชการ  อตัราจา้งทุกประเภท  ทุกสายงาน  รวม  ๙  คน   
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
   มติทีป่ระชุม  เห็นชอบให ้นายจ านงค ์ สวมประค า และนายปรีชา  คชสิทธ์ิ 
เป็นผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ  และเห็นชอบใน (ร่าง) โดยขอให้แกไ้ข 
ขอ้ ๙ เป็นขอ้ ๘ 
 

  ๔.๔ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  (รอบ ๖ เดือน) 
   ประธาน ขอใหน้าวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รอบ ๖ เดือน)  สรุปประเด็นส าคญัของการรายงานไดด้งัน้ี 
  ๑. ผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลงาน ปี ๒๕๔๙ พบว่ามหาวิทยาลยัก าลงัด าเนินการแลว้เพียง ๑๐.๓๕% ก าลงัด าเนินการ ๕๑.๗๒%  
และยงัไม่ไดด้ าเนินการถึง ๓๗.๙๓%  (ซ่ึงเป็นเร่ืองทางดา้นการเงิน) 
  ๒. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๐ ภาพรวมคิดเป็น ๗๑.๗๑% มีประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีน่าเป็นห่วง เน่ืองจากยงัด าเนินการไม่ถึง  
๕๐%  ไดแ้ก่ 
    - ประเด็นยุทธศาสตร์การขยายและพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มี           
คุณภาพสอดคล้องความตอ้งการฯ เสนอแนะให้ท าวิจยัเชิงส ารวจความตอ้งการชุมชน เพื่อเป็น        
ขอ้มูลในการเปิดหลกัสูตร 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาครูและบุคลากรประจ าการทาง
การศึกษาใหมี้คุณภาพ เสนอแนะใหเ้ร่งพฒันางานดา้นน้ีใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานของ
สถาบนัพฒันาคุณภาพครู 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์การขยายและการพฒันางานบริการวิชาการ 
เสนอแนะให้เร่งน้อมน าโครงการในพระราชด าริเพื่อขจดัปัญหาความยากจน แนวคิดเศรษฐกิจ         
พอเพียง  และส่งเสริมคนดีปกครองบา้นเมือง มาพฒันางานบริการวชิาการของมหาวทิยาลยั 
  ๓. มหาวิทยาลยัควรเร่งรัดระบบสนบัสนุนการตีพิมพว์ิทยานิพนธ์อยา่ง
เป็นระบบ และควรสร้างเอกภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลติดตามบณัฑิต และความพึงพอใจของ
นายจา้ง โดยมีคณะกรรมการซ่ึงมาจากทุกคณะ ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อท าการวิจยัเชิงส ารวจดงักล่าว
เป็นประจ า 

/๔. มหาวทิยาลยัควรเร่ง… 



- ๘ -  

  ๔. มหาวิทยาลยัควรเร่งสร้างความชัดเจนและความรับผิดชอบในการ 
รายงานการประเมินตนเองทั้งในระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัคณะ เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ 
  ๕. มหาวิทยาลยัควรรายงานสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลยัต่อ
สภามหาวิทยาลยัเป็นประจ า โดยใช้ระบบบญัชีเกณฑ์คงคา้ง ควรมีการวิเคราะห์ความเส่ียงด้าน       
การเงิน  ทั้งดา้นบุคลากร  ระบบการท าบญัชี  คุณภาพและความคุม้ค่าของทรัพยสิ์นท่ีบางคลา้  การ
กระจายอ านาจการคลงัสู่คณะ ขณะท่ียงัมีบุคลากรไม่เพียงพอ การก ากบัดูแลการใช้งบประมาณ            
สัดส่วนงบรายได ้: งบประมาณแผน่ดิน 
  ๖. ส่ิงท่ีมหาวทิยาลยัควรเร่งด าเนินการ 
    ๖.๑ จดัสัมมนา อบรม ดา้นการใชร้ะบบ GFMIS โดยวิทยากรจาก
ส านกังบประมาณ 
   ๖.๒ ใชป้ระโยชน์จากสภามหาวทิยาลยัใหเ้ร็วท่ีสุดและมากท่ีสุด 
   ๖.๓ พฒันาบุคลากรทุกระดบั ทุกประเภท รวมทั้งประชาสัมพนัธ์
การใชเ้งินกองทุนเพื่อการพฒันาบุคลากร 
   ๖.๔ ถ่ายทอดนโยบายและวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยให้มีการ          
ทบทวนและปรับปรุงบทบาทกรรมการประจ าคณะเพื่อขบัเคล่ือนคณะสู่เป้าหมาย   
    ๖.๕ พฒันาระบบการจดัการศึกษาให้เป็นระบบเดียว รวมทั้งการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   ๖.๖ ปรับปรุงหลักสูตรเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประทบัรับทราบ และควรประกาศให้ประชาชนรับทราบวา่มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรท่ีได ้         
มาตรฐานตามเกณฑส์ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ๖.๗ ควรสร้างมูลค่า  จากผลงานวจิยั/นวตักรรมของปีท่ีแลว้ 
    ๖.๘ ควรท า Benchmarking ระหวา่งคณะ     
    ขอ้สังเกตจากท่ีประชุม 
   ๑. มหาวิทยาลยัขาดผูเ้ช่ียวชาญด้านการเงินและบญัชี แต่สามารถ
ผลิตบณัฑิตสาขาบญัชีได ้
    ๒. เกรงว่าจะไม่มีการพฒันางานในตวัช้ีวดัท่ีได้มีการประเมินใน
ระดบัคะแนน  ๔  แลว้ 
    ๓. ฝ่ำยบริหำร ควรใหค้วำมส ำคญัดำ้นประชำสัมพนัธ์ใหม้ำกข้ึน 
    ๔. มหาวิทยาลัยอาจตั้ งโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบนัอุดมศึกษา (UBI) หากมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัในการเพิ่มรายได้ จากผลงานวิจยั/
นวตักรรม 

/๕. มหาวทิยาลยัควรมี… 
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    ๕. มหาวิทยาลยัควรมีวิธีการให้ทุกคณะร่วมมือในการผลิตครูท่ีมี
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพราะครูท่ีดีตอ้งมีคุณภาพทั้งดา้นวชิาการ และดา้นวธีิสอน 
   ๖. คณะกรรมการติดตามฯ ควรพบคณะเพื่อท าความเขา้ใจในการ
รายงานใหต้รงกนั 
   มติทีป่ระชุม 
   ๑. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวทิยาลยัปรับรายงานการตรวจติดตามฯ  โดยเพิ่มคู่มือ/สูตรการประเมินในภาคผนวก 
   ๒. มหาวิทยาลยัควรบรรจุประเด็นขอ้เสนอแนะของปี  ๒๕๔๙  ไว้
ในแผนของมหาวิทยาลยั  และท า  gap analysis  เพื่อให้ทราบวา่มหาวิทยาลยัอยูห่่างจากเป้าหมาย
เพียงไร  แลว้ท า  Strategy  map   
   ๓. มอบอธิการบดีน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม
ไปปรับปรุงการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยั  รวมทั้งให้มีการประชุมคณะเพื่อเผยแพร่และท าความ
เขา้ใจ 
   ๔. คณาจารยแ์ละบุคลากรตอ้งร่วมกนัท าแผนท่ีมีเป้าหมายชัดเจน  
ไม่ใช่ท าทุกเร่ืองโดยใชท้รัพยากรของมหาวทิยาลยัในการท ากิจกรรมทุกเร่ือง 
 
 ๔.๕ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจากโครงการวิจยัการพฒันาการจดัการศึกษา :  
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของสังคม  กรณีคณะครุศาสตร์ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ เน่ืองจากการวิจยัการพฒันาการจดัการศึกษา :  
สอดคล้องกบัความตอ้งการของสังคม กรณีคณะครุศาสตร์เสร็จส้ินลง สภามหาวิทยาลยัในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ จึงเห็นควรให้น าเสนอรายงานวิจยัดงักล่าว  
ซ่ึงเม่ือสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิจารณา
แลว้มีมติมอบคณะกรรมการวิจยัฯ จดัประชุมสะทอ้นแนวคิดในการพฒันาทั้งในเชิงนโยบายและ
แผนงาน ซ่ึงคณะกรรมการวิจัยได้จัดประชุมดังกล่าวไปเม่ือวนัท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมี
คณาจารยค์ณะครุศาสตร์เขา้ร่วม ๑๖ คน จึงเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณา 
  มติที่ประชุม ให้ตรวจรับงานวิจยัดงักล่าวให้เรียบร้อย ตามวตัถุประสงค์
โครงการ แลว้จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยั โดยขอ้เสนอแนะควรมีแนวคิดท่ีต่างไปจากแนวคิดเดิม
ท่ีมีอยู่ทัว่ไป เช่น ควรมีแนวคิดเร่ือง Residential, School Base, การผลิตและการพฒันา ตอ้ง          
เช่ือมต่อกนั, แนวคิดเร่ืองประกนัคุณภาพ และประสิทธิภาพการสอน 
  
 

/๔.๖ กรอบแนวคิดการ… 
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 ๔.๖ กรอบแนวคิดการประเมินหลกัสูตรโครงการความร่วมมือ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี                 
๓/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  มีมติมอบสถาบนัวิจยัและพฒันา  เสนอทิศทางการวิจยั  
กรอบความคิด และงบประมาณในการวจิยัเพื่อพฒันาการบริหารหลกัสูตรในโครงการความร่วมมือ
ต่าง ๆ ทั้งโครงการความร่วมมือกบักรมการปกครองทอ้งถ่ิน และโครงการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ซ่ึงสถาบนัวิจัยและพฒันา ได้จดัท ากรอบแนวคิดโดยมี
ประเด็นประเมินวตัถุประสงค ์โครงสร้างหลกัสูตร, ปัจจยัน าเขา้, กระบวนการเรียนการสอน และ
บณัฑิต  จึงน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและขอ้เสนอแนะ 
  ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
  ๑. ผลงานวจิยัตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่  สาขาท่ีเปิดสอนเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของมหาวทิยาลยั  และเป็นท่ียอมรับทั้งต่อบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  ๒. ผลงานวจิยัตอ้งประเมินไดว้า่การเรียนการสอนของหลกัสูตรสามารถ
ปรับเปล่ียนทศันคติของผูเ้รียนไปในทางท่ีดีข้ึน  สามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปแกปั้ญหาในระดบัชาติ
ไดอ้ยา่งไร  หรือไม่ 
  ๓. การท าวจิยัน้ีตอ้งกระท ากบับณัฑิต/ผูเ้รียนทุกคน ไม่ใช่กระท าโดยสุ่ม  
หากมีผลในเชิงลบตอ้งสามารถบอกไดว้า่มาจากท่ีใด 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบในกรอบแนวคิดดงักล่าว  โดยใหมี้การปรับแกต้ามขอ้สังเกต 
  ๒. มอบกรรมการบริหารหลกัสูตร  น ากรอบแนวคิดน้ีไปด าเนินการวิจยั
โดยเก็บขอ้มูลการติดตามบณัฑิตแลว้น าไปปรับปรุงการบริหารหลกัสูตร เพื่อให้ผูเ้รียนประทบัใจ  
ภาคภูมิใจในหลกัสูตร  แลว้รายงานผลต่อสภามหาวทิยาลยัเป็นระยะ ๆ  
 
 ๔.๗ ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  บางคลา้ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลยัตอ้งร้ือถอนอาคาร
ศิลปะและโรงยิม  ท าให้จ  านวนห้องเรียนลดลง  จึงตอ้งจดัให้มีการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์  บางคลา้เพิ่มข้ึน  โดยมีนกัศึกษากลุ่มอ่ืนนอกเหนือจาก  ๓  คณะหลกัไปเรียน
ท่ีบางคลา้ในภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๕๐  น้ีดว้ย  มหาวิทยาลยัจึงเห็นสมควรตอ้งจดัเตรียมวสัดุ  ครุภณัฑ์
จ  าเป็นในการเรียนการสอนและการจดัส านกังานยอ่ยเพื่อใหบ้ริการ  รวมทั้งระบบเช่ือมโยงเครือข่าย
ต่าง ๆ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการเร่งด่วน พิจารณาแล้วเห็นสมควรขออนุมัติ               
งบประมาณเพิ่มเติมจากท่ีไดรั้บอนุมติัไวแ้ลว้  ๑๕  ลา้นเศษในการประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังที่   

/๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี  …. 
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๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อีกเป็นเงิน ๑๔ ลา้นเศษ ซ่ึงอธิการบดีพิจารณาเห็นควร
ให้ลดวงเงินท่ีขออนุมติัเพิ่มเติมลงคงเหลือ ๑๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ท่ีตดั
ออกเป็นงบประมาณในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ เก้าอ้ี ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์  รวม  ๗๐  ชุดออก  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติั 
  อธิการบดีเสนอเหตุผลการปรับลดงบประมาณ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัจะ
ไดรั้บงบประมาณในการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์อีก  ๓๐๐  เคร่ืองในปีงบประมาณ  ๒๕๕๑  อยูแ่ลว้ 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. อนุมติังบประมาณตามเสนอ  จ านวน  ๑๑,๗๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๒. การประชุมคร้ังต่อไปใหร้ายงานการใชง้บประมาณท่ีสภามหาวิทยาลยั
อนุมติั  เพื่อการขบัเคล่ือนทั้ง ๒ คร้ังน้ี  และรายงานการเคล่ือนยา้ยผูบ้ริหาร  อาจารย ์ นกัศึกษา  ตาม
มติสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
 ไม่มี 
  
  เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้ว   
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙.๓๐ น.                   
ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  บางคลา้ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๘.๐๐   น. 
                     
    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม                นางพรพรรณ   นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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