
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๒ 

วันเสารที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

 

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                  ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๕.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๘. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
  ๑๔. นายวิฑูรย                     วงษสวัสดิ์  รองประธานกรรมการสงเสริมฯ  กรรมการ 
 ๑๕.  อาจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วริิยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพรพรรณ นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

ไมมี 

 

  

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายสุชาติ ทาตะนาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางนฤชล เรือนงาม   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ กําหนดการถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระพรหมเวที 
  เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทาน รวมพิธีถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา แดพระพรหมเวที  เจาอาวาส    
วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เวลา ๑๗.๐๐ น. วันนี้ ซ่ึงสมเด็จพระพุฒาจารย กรุณาเมตตาเปน
ประธานสงฆในพิธี 
 

 ๑.๒ ความคืบหนาในการดําเนินคดี และการดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณา             
โปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดี 
  งานเลขานุการฯ กําลังดําเนินการทําคําใหการเพ่ิมเติมตอศาล และไดช้ีแจงผล
การพิจารณาการสรรหาอธิการบดี พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย ไดทูลเกลาฯ ถวายฎีกาวาไมไดรับความเปน
ธรรมจากการลงมติคัดเลือกอธิการบดี 
   ท่ีประชุม รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๖/๒๕๕๒ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีการแกไขระเบียบวาระท่ี ๔.๑ หนา ๕ บรรทัด
ท่ี ๑๓   
 จาก  “...มิฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยจะทําหนาท่ีใหขอเสนอแนะและขับเคล่ือนการ
บริหารงานแทนอธิการบดี” 
 เปน  “...มิฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยก็จะกลายเปนองคกรทําหนาท่ีใหขอเสนอแนะ
และขับเคล่ือนการบริหารงานแทนอธิการบดีเสียเอง”  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง... /



 - ๓ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  พิจารณาหลักสูตร 

  ๔.๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 

    อาจารยวรี  เรืองสุข  นําเสนอหลักสูตรใหม : หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดใหความเห็นชอบแลว โดยใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา ในภาคเรียนท่ี                    
๑/๒๕๕๒ นี้ จะมีนักศึกษาชั้นปท่ี ๓ จากมหาวิทยาลัยฉวี่จิ้ง จํานวน ๒๘ คน และจากมหาวิทยาลัย             
ชนชาติยูนาน จํานวน ๕ คน  รวม ๓๓ คน มาศึกษารายวิชาในหลักสูตรนี้ เปนเวลา ๒ ป นักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาท้ังจากมหาวิทยาลัยจีน และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดย
ศึกษาขอมูลการทําหลักสูตรสําหรับชาวตางประเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏกาญจนบุรี สําหรับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรสําหรับชาวตางประเทศจะเนนการติดตอส่ือสาร
ดวยภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ซ่ึงจะตางจากเนื้อหาในหลักสูตรปกติท่ีเนนความเขาใจลึกซ้ึงใน
ภาษาไทย นอกจากนี้ตนยังไดรวมทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจีนท่ีนักศึกษาศึกษามาแลว ๒ ปนั้นดวย 
    ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขออภิปราย ดังนี้ 
   ๑. การเสนอหลักสูตรใหมตองนําเสนอกอนเปดสอน อยางนอย  
๑ ภาคการศึกษา เพราะตองผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ/รับรองหลักสูตร 
 ๒. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหมีเครือขายความ
รวมมือกับตางประเทศดานการจัดการศึกษาอยูแลว ดังนั้นสามารถจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา (๒+๒) 
ได แตตองเปนหลักสูตรท่ีท้ัง ๒ ฝาย เขาใจรวมกัน โดยมีคณะกรรมการรวมท่ีรับผิดชอบการเทียบโอน 
 ๓. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการสงเสริมภาษาไทยใน
ตางประเทศ แตตองคํานึงถึงมาตรฐานใหมาก ท้ังมาตรฐานการเทียบโอน มาตรฐานการยอมรับทาง
วัฒนธรรม  
  ๔. ไมจําเปนตองระบุวาเปนหลักสูตรสําหรับชาวตางประเทศ           
แตเปนหลักสูตรภาษาไทยท่ีนักศึกษาใดก็ศึกษาไดโดยอนุญาตใหเทียบโอนรายวิชาได 
 มติท่ีประชุม 
 ๑. ไมเห็นชอบในหลักสูตรท่ีเสนอ และใหปรับปรุงหลักสูตร 
ค.บ. (ภาษาไทย) ใหเปนหลักสูตร ศศ.บ. โดยระบุปรัชญาของการเทียบโอน และมาตรฐานการยอมรับ 
กรณีท่ีจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาชาวตางประเทศ 
  ๒. ระหวางการปรับปรุงหลักสูตร และยังไมไดผานการรับทราบ/
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากมีนักศึกษาจีนมาเรียนใหเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร ค.บ. ท่ีมีอยู ซ่ึงจะกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง ศศ.บ. 

/๓. การจัดการศึกษา... 
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 ๓. การจัดการศึกษาท่ีไดปริญญาทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร และมหาวิทยาลัยตางประเทศ ตองมีคณะกรรมการรับผิดชอบการเทียบโอนรายวิชาตาม
เกณฑการจัดการศึกษา ซ่ึงตองระบุชัดเจนวารายวิชาของมหาวิทยาลัยตางประเทศวิชาใดเทียบเทากับ
รายวิชาใดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และรายวิชาใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร เทียบเทากับรายวิชาใดของมหาวิทยาลัยตางประเทศ  รวมท้ังตองระบุวารายวิชาใดตอง
เรียนท่ีมหาวิทยาลัยใด 
 ๔. มอบสภาวิชาการพิจารณากล่ันกรองในภาพรวมท้ังหมดตาม
มติและขอเสนอแนะกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 
  ๕. มอบมหาวิทยาลัยเจรจาเพ่ือความชัดเจนกับมหาวิทยาลัยใน
โครงการความรวมมือในการจัดการศึกษา ๒ ปริญญาวาตองให ๒ ปริญญา ท้ังแกนักศึกษาที่ศึกษา                
๒ ปแรกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และนักศึกษาท่ีศึกษา ๒ ปแรกท่ีมหาวิทยาลัยจีน 
 

  ๔.๑.๒ หลักสูตรปรับปรุง : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาสภาวิชาการ ในการประชุม
คร้ังท่ี  ๓ /๒๕๕๒  เ ม่ือวันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู ท่ีมีการปรับรายวิชาใหสอดคลองตามขอบังคับคุรุสภา โดยมี
ขอเสนอใหยกเวนการเรียนในภาคเรียนท่ี ๓ และควรมีการเทียบโอนไดสําหรับผูท่ีมีวุฒิครู ซ่ึงสาขาวิชา
ยังไมไดปรับตามประเด็นขอเสนอแนะโดยใหเหตุผลวาการจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อรองรับผูเรียน
ท่ีไมมีวุฒิครู 
 มติท่ีประชุม 
 ๑. เห็นชอบในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู  
โดยใหเพิ่มการยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาสําหรับผูเรียนท่ีมีวุฒิครู แตยังขาดบางรายวิชาท่ีคุรุสภา
กําหนด 
  ๒. ใหเพิ่มเติมประเด็นตามมติขอ ๑ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต (บริหารการศึกษา) ดวย 
 ๓. การเสนอหลักสูตรปรับปรุงคร้ังตอไปใหผูรับผิดชอบหลักสูตร
เขามานําเสนอดวย 
 

 ๔.๒ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและการ
จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย เสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและการจายเงิน
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   ท่ีประชุมมีขอสังเกต ดังนี้ 
  ๑. มีจํานวนรายการท่ีเรียกเก็บเงินมากเกินไป และควรระบุเหตุผลท่ีปรับ
อัตรา รวมท้ังเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนดวย 

  ๒. อัตราการเรียกเก็บไมควรระบุเปนชวง ควรระบุเฉพาะไมเกินอัตราข้ันสูง
เทานั้น โดยพิจารณาทั้งคาใชจายตอหนวยผลผลิตของแตละสาขา ประกอบกับการบริหารจัดการใน
ภาพรวมที่มีจํานวนนักศึกษาตางกันในแตละสาขา เพ่ือมิใหเกิดเปน ๒ มาตรฐาน ซ่ึงอาจตองเช่ือมโยง
กับช่ัวโมงการสอนระดับปริญญาตรีดวย 

  ๓. การจัดการศึกษาตองมุงเนนท่ีคุณภาพมากกวาการหารายได การหา
รายไดของมหาวิทยาลัยควรมุงท่ีงานบริการวิชาการ และงานวิจัย ไมใชมุงหารายไดจากการจัด
การศึกษา ยกเวนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ  
  มติท่ีประชุม  
  ๑. ใหใชระเบียบเดิมไปกอน  จนกวาบัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอระบบและ     
แนวทางการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมทุกสาขาท่ีมีรายรับ-จายตางกัน ซ่ึงจะตองมีแผน
เชิงบริหาร และเครื่องมือ (ทรัพยากรตาง ๆ) ในการบริหารจัดการ โดยอาจมีผูมีประสบการณรวมเปน
คณะกรรมการจัดทําแผนเพื่อใหเกิดการบริหารแนวใหมภายใตภาวะวิกฤติปจจุบัน ประกอบการเสนอ
เพื่อพิจารณา (ราง) ระเบียบใหม 
 ๒. การเสนอ (ราง) ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน ตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินกอน 
 ๓. มอบอธิการบดีพิจารณาเพื่อใหมีการบริหารแนวใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โดยมีวิชาการนํา (อาจใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนตัวนํา) 
 

   ๔.๓ แกไขบัญชีค าจ างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแนบทายระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยอัตราคาจาง และการเลื่อนคาจางพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 

   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี                 
๔/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นควรปรับอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตําแหนงผูปฏิบัติการระดับตน จาก ๕,๗๖๐ บาท เปน ๖,๔๗๐ บาท 
เพื่อใหสอดคลองกับอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของขาราชการท่ีบรรจุในวุฒิอนุปริญญา หรือเทียบเทา 
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  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหแกไขอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูปฏิบัติการระดับตน ในบัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร วาดวยอัตราคาจาง และการเล่ือนคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

  เนื่องจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  เปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการพิจารณาในวาระท่ี ๔.๔ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  จึงออกจากท่ีประชุมไป
ช่ัวคราว ท่ีประชุมจึงมีมติใหนายวิจิต  แกวเกิดเคน ซ่ึงเปนกรรมการที่มีอายุสูงสุดในท่ีประชุม เปน
ประธานช่ัวคราวเฉพาะวาระท่ี ๔.๔  
 

๔.๔ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร     

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา เพื่อใหการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ เปนไปดวยความถูกตอง จึงขอหารือท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขอกฎหมายกอนท่ีจะ
ดําเนินการตอไปดังนี้ 
 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๒) ระบุ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   แตปจจุบันยังไมมีประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มี
เฉพาะรองประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมประชุม 
 ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔ ระบุวิธีการไดมาซ่ึงประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตองไดจากการใหคณะกรรมการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกคนหนึ่ง 
เปนประธาน แตปจจุบันกรรมการยังไมครบจํานวนและขณะเดียวกัน ขอบังคับดังกลาวมิไดระบุการ
ดําเนินการกรณีมีการพนตําแหนงกอนครบวาระ 

   จึงทําใหขณะนี้ยังไมไดมาซ่ึงประธานกรรมการสง เสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทําใหสภามหาวิทยาลัยไมครบองคประกอบ คณะกรรมการกฎหมายตีความวาในการ
เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปนการพิจารณาท่ีมีผลกระทบตอบุคคล การดําเนินการจึงจําเปนตองให
ท่ีประชุมครบองคประกอบ ซ่ึงจะตางจากการประชุมท่ีผานมาเปนการประชุมเพื่อพิจารณาในเชิง
บริหารนโยบาย และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยมิใหการดําเนินงานติดขัด จึงสามารถกระทําได 
คณะกรรมการกฎหมายจึงเห็นวาตองเรงดําเนินการใหไดมาซ่ึงประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยครบองคประกอบกอน จึงจะพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
ได  สวนรองประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีรวมประชุมแทนประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้นไมมีสิทธ์ิออกเสียงในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
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   มติท่ีประชุม เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการกฎหมาย และให
ขยายเวลาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ พรอมท้ังเล่ือนการพิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย 
เปนการประชุมคร้ังตอไป เนื่องจากจําเปนตองใหสภามหาวิทยาลัย  มีองคประกอบครบตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด 
 
  ๔.๕ การสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาเนื่องจากมีผูไดรับการเสนอช่ือให
ดํารงตําแหนงกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพียง ๒ คน คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยใหขยายเวลารับการเสนอ
ช่ือใหไดจํานวนผูไดรับการเสนอช่ือมากกวา ๒ คน เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาไดทําการคัดเลือกและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  อยางไรก็ดีเนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการดําเนินการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพื่อใหสามารถพิจารณาสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได จึงเรียนเสนอท่ี
ประชุมวาจําเปนตองเรงการดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อยางไรหรือไม 
  มติท่ีประชุม 

 ๑. ใหดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จในวาระน้ี เนื่องจากมีจํานวนผูไดรับการเสนอช่ือจํานวน ๒ คน ซ่ึงเปน ๒ เทา
ของจํานวนกรรมการท่ีตองการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๑ แลว  เพื่อจะไดมีการเลือกประธานกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยตอไป 
  ๒. เลือก นายสมภพ  วงศพยัคฆ  เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร จากผลการลงคะแนนลับ ท่ีมีศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ และ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนผูนับคะแนน โดยไดรับคะแนน ๑๖ คะแนน จากกรรมการ
ท้ังส้ิน ๒๑ คน 

 
 ๔.๖ ผลการประเมินการปฏิบัติงานผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 

   นายโชคชัย  ชวยณรงค ซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู นําเสนอผลการประเมินการดําเนินงานของ
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู วาผลการประเมินโดยรวม คิดเปนรอยละ ๓๔ โดยมีปริมาณงาน รอยละ ๔๒ 
และประสิทธิผลการดําเนินงาน รอยละ ๒๖ ซ่ึงปญหาการดําเนินงานเกิดจากความไมเขาใจของ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู และอธิการบดี ในอํานาจหนาท่ี และรูปแบบการดําเนินงานแบบ
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 มติท่ีประชุม 
  ๑. รับทราบ และรับรองผลการประเมิน 

  ๒. มอบคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพครูพิจารณาผลการ
ประเมิน ประกอบกับเง่ือนไขสัญญาจาง แลวเสนอผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัย 

 
 ๔.๗ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ประธาน เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย พรอมท้ังผลการประเมินผูบริหาร ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานผล ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย    
  ๑. มหาวิทยาลัยพึงเรงดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
  ๒. มหาวิทยาลัยพึงเรงรัดการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและเช่ียวชาญในศาสตร  ดานการยกขีดความสามารถ
ของคณาจารยและบุคลากร และดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบ
ภายใน 
  ๓. มหาวิทยาลัยพึงปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงิน การ
บัญชี พัสดุ และการเบิกจายงบประมาณ 
  ๔. มหาวิทยาลัยพึงปรับปรุงพัฒนาดานการเรียนรูและนวัตกรรมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม ความสมัครสมานสามัคคี และการใชสารสนเทศในการ
เรียนการสอน การทํางานตามพันธกิจการบริหาร และการประกันคุณภาพ  
  ๕. มหาวิทยาลัยพึงกระจายความรับผิดชอบในการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรใหคณะวิชาตางๆ อยางเหมาะสม 
  ๖. มหาวิทยาลัยพึงศึกษาและประเมินศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งทุกศูนยเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒  

/๗. มหาวิทยาลัยพึง... 
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  ๗. มหาวิทยาลัยพึงเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานเงินกูยืมเพ่ือ
การศึกษาและกองทุนกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคตท้ังในดานความพอเพียง รวมทั้งจัดระบบงาน            
แนะแนวใหมีงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ 
  ๘. สภามหาวิทยาลัย ควรจัดใหมีระบบการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการสําหรับผูบริหารระดับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ศูนยหรือสํานักในวาระการเขา
ดํารงรับตําแหนง  
  ๙. สภามหาวิทยาลัยพึงมีนโยบายใหใชหลักเกณฑ ๒ มาตรฐาน ๑๒ ตัวบงช้ี  
สําหรับประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานักและศูนยของมหาวิทยาลัย
ตอไป  โดยใหผูบริหารจัดทํารายงานประเมินตนเองเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
  ๑๐. สภามหาวิทยาลัยพึงมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยดําเนินนโยบายหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดใหสมกับเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะสําหรับคณะวิชา   
  ๑. ทุกคณะพึงปรับปรุงการวางแผนและการดําเนินงานรองรับเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง ๗ ขอ  
  ๒. คณบดีทุกคนพึงจัดทํารายงานประเมินตนเองตาม ๒ มาตรฐาน ๑๒              
ตัวบงช้ี เสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
  ๓. ทุกคณะพึงเรงดําเนินการปรับปรุงพัฒนาดานการเรียนรูและนวัตกรรม
โดยเฉพาะเร่ืองวัฒนธรรมองคกรดานการทํางานเปนทีม  การใชสารสนเทศในการทํางานและการเรียน
การสอน  และการพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดริเร่ิมในแงกระบวนการหรือผลลัพธ 
 ๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ จําเปนตอง
ปรับปรุงพัฒนาท้ังส่ีมิติท้ังดานผูรับบริการ ดานการเงินและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการและดาน
นวัตกรรมและการเรียนรู 
  ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ
วิทยาการจัดการ พึงเรงรัดปรับปรุงพัฒนาดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการ
เบิกจายงบประมาณ 
  ๖. คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองปรับปรุงการดําเนินการในมิติดานผูรับบริการ  โดยเฉพาะเร่ืองการ
พัฒนาบัณฑิตใหไดงานทําตรงสาขา การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ การสงเสริมใหอาจารยประจํา
มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรสมํ่าเสมอ  และประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติ
ราชการปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

/๗. ทุกคณะวิชารวมกับ... 
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  ๗. ทุกคณะวิชารวมกับสถาบันพัฒนาครูและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ควร
ผนึกกําลังในการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การจัดระบบการศึกษานอกพื้นท่ีแบบทางไกลท่ีใกลชิด ซ่ึงเปนการผสมผสานการจัดการศึกษาแบบเปด
และแบบปด  และการดําเนินนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด   
 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
  ๑. ควรใหผูบริหารประเมินตนเองตามหัวขอประเมินในระบบ online ได
ดวย 
  ๒. ระบบการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ควรผนวกแผนปฏิบัติเพ่ือ
แกปญหาตามผลการศึกษาวิจัยความสอดคลองการจัดการศึกษากับความตองการของทองถ่ินท่ีเคย
ศึกษาไว  และแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความจงรักภักดีตอองคกร 

 ๓. ควรมีการประชุมผูบริหาร ๓ เดือน กอนจะมีการติดตาม ประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการ 
 มติท่ีประชุม 

  ๑. รับรองผลการประเมิน และเห็นชอบตามขอเสนอแนะ 
  ๒. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ชุดใหม 
ดําเนินการดังนี้ 
 - ติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
 - ใชเกณฑการประเมินผูบริหาร ชวงป ๒๕๕๑ ประกอบการพิจารณา
ประเมินในป ๒๕๕๒ ได 
 ๓. มอบอธิการบดี จัดระบบลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวาง
หนวยงานกับอธิการบดี โดยใหแนบแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนา และแกไขปญหาตามขอเสนอแนะ 

 ๔. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ประสานการจัดทําหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะผูบริหาร โดยประธานจะสงขอมูลหลักสูตรมาให 
 
 ๔.๘ การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอผลการดําเนินงาน และประเด็นเสนอ
เพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. ข้ันตอนการดําเนินงานของคณะกรรมการ เม่ือจัดทําตัวช้ีวัด และเกณฑ
เรียบรอยแลว ตองนําหารือผูบริหารใหเห็นชอบรวมกันแลวเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความ
เห็นชอบ 

/๒. แนวทางการประเมิน... 
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  ๒. แนวทางการประเมินอธิการบดี ซ่ึงจะปรับเพิ่มเติมจากแนวเดิมเล็กนอย 
ท้ังนี้ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี จะครบวาระในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒  
  ๓. แนวทางการประเมินการบริหารจัดการศึกษาศูนยนอกท่ีตั้งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔. ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ท้ังดานการวิจัยท่ีเกี่ยวของและการทํารายงาน 

  ๕. ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร
และสาขาท่ีเกี่ยวของกับอาหาร 

 ดร.วิวัฒน  ศัลยกําธร  เสนอเพิ่มเติมวา คณะกรรมการจะเนนงานเชิงคุณภาพ
ตอไปนี้ เปนหลัก 

 ๑. ใหระบบการประเมินเปนระบบอัตโนมัติ ท่ีควบคูการทํางาน 

  ๒. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา และการ
ดําเนินงานตามนโยบายเดนท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ๓. บางคร้ังอาจตองใหสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือองคกรภายนอก ประเมิน
รายละเอียดบางกรณี 
 มติท่ีประชุม 

 ๑. เห็นชอบขั้นตอนการดําเนินงานของคณะกรรมการตามเสนอ 

  ๒. เห็นชอบใหมีการติดตาม ประเมินตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ชุดเดิม และปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 

 ๔.๙  โครงการสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการสภามหาวิทยาลัย 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  นําเสนอ (ราง) โครงการสัมมนาจัดทํา
แผนปฏิบัติการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหแตละองคกรทบทวนการดําเนินงาน และรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแนวนโยบายจากการสัมมนาเชิงนโยบาย “เสนทางสูเปาหมาย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ : เหลียวหลังแลหนา” 

มติท่ีประชุม  ใหปรับโครงการสัมมนาเปน ๒ โครงการ คือ    
  ๑. โครงการสัมมนาเพ่ือเติมเต็มหลักสูตรผูบริหาร และแผนปฏิบัติงาน เพ่ือ
พัฒนาวิธีคิดของผูบริหาร และการวางแผนของผูบริหารเพื่อรองรับในประเด็นนโยบายสําคัญ ตอไปน้ี 

  - การหารายได (ระยะ ๔ ป ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย) 
การวางงานของบัณฑิตท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน   - 

 

/-  การลงทุนในพ้ืนที่... 
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 - การลงทุนในพื้นท่ีภาคตะวันออก 

 - การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
  ๒. โครงการสัมมนาองคกรของสภามหาวิทยาลัย เพื่อสรางความเขาใจใน
อํานาจ บทบาท หนาท่ีขององคกร (๑ วัน) 
  ท้ังนี้ ตองกําหนดประเด็นปญหาในการสัมมนาใหดี 
  
 ๔.๑๐  ขอทบทวนมติการจัดการศึกษาศูนยใหการศึกษาสําโรง 
  อธิการบดี ขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนมติท่ีใหยุติการจัด
การศึกษาท่ีศูนยใหการศึกษาสําโรง โดยใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาแกนักศึกษาเดิมจนสําเร็จ
การศึกษา แตจะไมรับนักศึกษาใหมจนกวาจะพิสูจนไดวาสามารถจัดการไดอยางเปนเอกภาพ เนื่องจาก
ศูนยดังกลาวมีทําเลท่ีตั้งท่ีดี มีผูสนใจเขาศึกษามาก และผูดูแลสถานท่ี (นางนฤตา ศรีสุธรรมา) ไดมี
หนังสือแจงวาจะไมกาวกายในการจัดการเรียนการสอน และจะไมมีปญหาดังท่ีผานมาอีก 

  มติท่ีประชุม 

  ๑. ยังคงยืนมติเดิมเนื่องจากเหตุผลไมเพียงพอ หากมหาวิทยาลัยตองการให
ทบทวนมติตองตอบโจทยใหชัดเจน 

  ๒. ใหมหาวิทยาลัยเรงประเมินศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งทุกศูนยสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
ศูนยนอกท่ีตั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
  ท่ีประชุม รับทราบ โดยประธานขอใหกรรมการทุกทานศึกษารายละเอียดตามวาระ
เพื่อทราบดวยตนเอง เนื่องจากเวลาจํากัด 

 ๕.๑  พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหาร

การศึกษา) 
 ๕.๒  การขอใช ท่ีดินสาธารณประโยชน เพื่อกอสรางเรือนจํากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 ๕.๓  ผลการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา (อธิการบดีจะ
นําเสนอในคร้ังตอไป) 

๕.๔  ผลการดําเนินงานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)  
 ๕.๕  รายงานการเงินไตรมาสท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

/๕.๖ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย... 
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 ๕.๖  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนในการจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๕.๗  การปรับ และเล่ือนระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒ ราย ไดแก (๑) 
นางสาวประนอม  เงินบุคคล เล่ือนระดับจากตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ๗ เปนตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๘  ตั้งแตวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๑ (๒) นางนฤชล  เรือนงาม  เล่ือนระดับ
จากตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ เปนตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๘ ตั้งแตวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ โครงการขยายระดับช้ันเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(ระดับบริบาล – ประถมศึกษา) 
   อาจารยจิตติพร  สวัสดิ์กํ าจรพงศ  (รองผู อํ านวยการโรงเ รียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร) และอาจารยประกอบกุล นาคพิทักษ (รองคณบดีคณะครุศาสตร) 
นําเสนอโครงการขยายระดับช้ันเรียน (ระดับบริบาล - ประถมศึกษา) เพื่อเปนทางเลือกแกผูปกครอง 
และเปนแหลงสรางองคความรูแกนักศึกษา และครูโรงเรียนตาง ๆ ท้ังนี้ ไดศึกษาดูงานจากโรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงปจจุบันโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดรับสมัครนักเรียน และจะเปดสอนระดับบริบาล ระดับอนุบาล ๑ 
และ ๒ รวมนักเรียนท้ังหมด ๑๘๕ คน  
  ท่ีประชุมมีขอสังเกต ดังนี้ 
 ๑.   การเสนอโครงการใด ๆ ก็ตามตองแสดงขอมูลใหเห็นวามีความจําเปน
ควรจัด เกิดประโยชนและสอดคลองนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แตมิใชจัดเพื่อใหเหมือนท่ีอ่ืน 
 ๒. เห็นชอบท่ีจะปรับปรุงโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
และเปนโรงเรียนสาธิตตนแบบ ท่ีมีลักษณะท่ีตางจากโรงเรียนสาธิตท่ัวไป เพื่อเปนตัวอยางสาธิตใหแก
โรงเรียนตาง ๆ ได ดังนี้ 
  - ใชคุณธรรมนําความรู ใชหลักพุทธ/ จริย/ พละ/หัตถะมาจัดการศึกษา 
  - มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และการบริหารจัดการท่ีเนน
นักเรียนเปนศูนยกลาง เชน การสอนอนุมานเม่ือนักเรียนพรอมเรียน  การเช่ือมโยงใหเด็กมีความคิด
สรางสรรคผสมผสานการเรียนรูกับธรรมชาติและการใชชีวิตอยางถูกตอง 
  - มีระบบการวัดผล และการเรียนตามความสามารถของเด็กท่ีแทจริง  

/๒. การจัดโรงเรียนสาธิต... 
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 ๒. การจัดโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับการฝกประสบการณของนักศึกษา ควร
จัดใหเปนสถานฝกประสบการณของนักศึกษาครู ป ๑-๓ รวมท้ังเปนหนวยปฏิบัติการของคณะตาง ๆ 
ไดดวย สวนนักศึกษาป ๔ ควรฝกสอนท่ีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
  ๓. งานวิจัยท่ีรองรับควรเปนงานวิจัยเพื่อศึกษาปญหาความไมพอเพียงของ
จํานวนโรงเรียนท่ีจะรองรับนักเรียนในพื้นท่ีแทนการใชคําถามช้ีนํา ซ่ึงถามความตองการ/ความพอใจท่ี
จะเรียนท่ีโรงเรียนสาธิต 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และใหนําโครงการไปปรับใหชัดเจน
สอดคลองตามขอเสนอแนะ  โดยประสานผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูใหขอเสนอแนะตาง ๆ แลว
เพิ่มประเด็นตอไปนี้  เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาความสอดคลองขางตนและเชื่อมโยงหลักสูตรมิติ
ใหม แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 
 ๑. ขอมูลการเพ่ิมประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ปญหาความไมเพียงพอของ
โรงเรียนท่ีรองรับ  สัดสวนการใหบริการท่ีเปนสวัสดิการ และบริการท่ัวไป   
  ๒. ระบบการบริหาร รวมท้ังระบบการบริหารท่ีเ ช่ือมโยงกับทองถ่ิน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมท้ังเครือขายโรงเรียนท่ีรวมมือ เพ่ือใหเห็นวามิใชจัดต้ังข้ึนเพื่อเปน
คูแขง 
  ๓. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพ 
 ๔. อัตรากําลังท้ังครู และบุคลากรรายป 
 ๕.   งบประมาณการเงินท่ีครอบคลุมทุกป  มีประมาณการรับ-จาย และ
แผนการบริหารจัดการท่ีสามารถเล้ียงตนเองไดสวนหนึ่ง ในภาวะท่ีมหาวิทยาลัยมีงบประมาณท่ีจํากัด 
 
 ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน และกําหนดประชุมคร้ังตอไป วันเสารท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร บางคลา  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๔๕   น. 
 
  นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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