
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ 

วันเสารท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
ณ หองทองเจาพัฒน ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๕. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๖.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๗.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
     ๑๐.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๓. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารยวิภาภรณ       บุญยงค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ
 ๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี    ปกกะสีนัง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ สิงหมวง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยชอมณี   สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักด์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  ๒. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. อาจารย ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับน้ีแลว 

/๔. อาจารย ดร.สมศักดิ์ ... 



 

 

-๒- 

        ๔. อาจารย ดร.สมศักด์ิ  เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา  
  ๕. อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๗. อาจารยสุทธิดา การะเวก รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       ๘. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร พาหะนิชย  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๙. อาจารยเมธี พรมศิลา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑๐. อาจารยโยธิน จี้กังวาฬ รองผูอํานวยการศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๙  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรผูแทนผูบริหาร 
   อธิการบดีรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหารวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ระบุให
ดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งขอบังคับกําหนดระยะเวลาการดําเนินการไวทั้งกอน และหลัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหารครบวาระ ดังน้ัน จึงถือวาไดดําเนินการถูกตองตาม           
ขอกฎหมายแลว 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอวาการสรรหาผูแทนผูบริหาร
แทนผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ผิดทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง เน่ืองจากเลือกกอนที่
กฎหมายกําหนด และเปนการเลือกแทนผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ซึ่งหมดวาระแลว                     
ไมสามารถดําเนินการได ทางออกที่ถูกตองคือเลือกเพิ่มผูแทนคณบดีอีก ๑ คน แลวมีวาระเทากับผูแทน
ผูบริหารที่ไดเลือกไวถูกตองแลว 
  ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา แมวาอธิการบดีไดดําเนินการถูกตองตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก                
ผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ แตเน่ืองจาก การดําเนินการตามขอ ๙ แหงขอบังคับดังกลาว            
ไมสอดคลองกันกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรคหก จึงจําเปนตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติซึ่งเปนกฎหมายหลัก เชนเดียวกับที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเคยมีหนังสือใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการลงมติในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ เน่ืองจากมีการดําเนินการตามขอบังคับซึ่งขัดตอพระราชบัญญัติ แตการดําเนินการประชุม 
และมติอันเน่ืองจากการประชุมเปนการดําเนินการโดยชอบตามหลักกฎหมายมหาชน  
 มติท่ีประชุม 
  ๑. ใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่องดังกลาวในสวนท่ีไมสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒. เพิกถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร  
 ๓. มอบอธิการบดี ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย             
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารตามขอบังคับท่ีแกไขแลว 
  ๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาประสานกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พิจารณาทบทวนขอกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมายหลักตาง ๆ  

/๑.๒ โครงการบรรยายสาธารณะ... 



 

 

-๓- 

   ๑.๒   โครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย” โดย 
Prof. Dr. Gerald Fry, University of Minnesota 
  สืบเน่ืองจากศาสตราจารย ดร.เจอรัลด ดับเบิลยู ฟราย (Prof. Dr. Gerald              
W. Fry) ศาสตราจารยประจําสาขาวิชาการศึกษานานาชาติและการศึกษาขามวัฒนธรรม (International/ 
Intercultural Education) ภาควิชานโยบายและการพัฒนาภาวะผูนําในองคการ (Organizational 
Leaderships, Policy and Development) แหงมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูมีความสนใจและมคีวามรู ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในดานการศึกษา
วัฒนธรรมระหวางชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิง ทานมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทยกวา ๔๐ ปมาแลว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินไปแลวน้ัน  
    ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รวมกับภาควิชานโยบายการจัดการและ
ความเปนผูนําทางการศึกษา ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานนโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพ และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดโครงการบรรยายสาธารณะ ที่ไมมีการเก็บ
คาใชจาย เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย” บรรยายเปนภาษาไทย-อังกฤษ โดย Prof. Dr. 
Gerald Fry, University of Minnesota ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณะ                   
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐- 
๑๒.๐๐ น. โดยไมเก็บคาใชจาย และมีผูสนใจประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งในจํานวนน้ี มีนักศึกษาครุศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเขาฟงบรรยายดวย ถือวาเปนกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จอีกกิจกรรมหน่ึง จึงขอขอบคุณ
ผูเกี่ยวของทุกทานทุกฝาย และคาดวามหาวิทยาลัยจะไดนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการพัฒนางานของคณะ
ครุศาสตร และโครงการ หน่ึงครุศาสตร หน่ึงจังหวัดตอไป 
   ท่ีประชุม รับทราบ  
 
 ๑.๓  สรุปการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ วันเสารที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๔ 
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๔   โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ทิศทางที่ทาทายการจัดครุศึกษา 
   สมาคมธรรมศาสตรและการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน รวมกับ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราชนครินทร จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ทิศทางที่ทาทายการจัดครุศึกษา เมื่อวัน
ศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมโชคอนันต อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราชนครินทร พิธีเปด โดย รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีการบรรยายและอภิปรายโดยราชบัณฑิต ๒ ทาน คือ  
   ศาสตราจารยกิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน ใหเกียรติบรรยาย เรื่อง “ชีวิตและสังคม
ที่เปลี่ยนไป  ทาทายการปฏิรูปครุศึกษา” และ 
   ศาสตราจารย ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร รวมอภิปราย เรื่อง “แนวคิดใหมในการบริหารจัดการครุศึกษา แนวการผลิตและพัฒนาครู 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐”   

/จากน้ัน มีการอภิปราย ... 



 

 

-๔- 

   จากน้ัน มีการอภิปราย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร (T.Q.F.) โดยศาสตราจารย ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และภาคีสมาชิก ๓ ฝาย ไดแก 
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี และนายกสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร : ซึ่งการประชุมครั้งน้ีราชบัณฑิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด และไดรับความ
รวมมืออยางดีจากคณะครุศาสตร สถาบันพัฒนาคุณภาพครู และบริษัท PICO Thailand company 
Limited ในการจัดนิทรรศการภายในงาน จึงขอขอบคุณทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 
   ท่ีประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
   ๑. มหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ เพื่อจัด
ประชุมในลักษณะที่เปนการบริการวิชาการสาธารณะที่มีวิทยากรระดับชาติ/นานาชาติมาใหความรูโดย            
ไมเก็บคาใชจาย  
   ๒. เสนอแนะวา สภาวิชาการควรสนับสนุนการพัฒนาคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเขาใจเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สามารถนําไปปรับใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแนวการสอน รวมทั้งการจัดทํา course syllabus  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  การดําเนินการตามมติ และรับทราบผลการเวียน 
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่  
๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ 
   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีการแกไข ดังน้ี 
   ๑. หนา ๑ ปรับช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล จากผูเขารวมประชุม 
เปน ผูมาประชุม 
 

  ๒. หนา ๒ แกไขความในยอหนากอนเริ่มระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจง
ใหที่ประชุมทราบ เปน 
   “กอนการประชุมกรรมการและผูเขารวมประชุมแสดงความยินดีตอนายก
สภามหาวิทยาลัยที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงต้ังใหเปนประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.)” 
 

   ๓. หนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรผูแทนผูบริหาร 

   แกไขเปน 

   “๑.๑ ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรผูแทน
ผูบริหาร 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดตรวจสอบวาระและการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารสืบเน่ืองจากการต้ังขอสังเกตของประธานสภา
คณาจารยและขาราชการแลว พบวามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงจริง คือ
กรรมการดังกลาวไดครบวาระแลวต้ังแต ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการใหมีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารจํานวน ๓ ทาน เน่ืองจากไดประกาศแตงต้ังกรรมการ
ทานหน่ึงไวแลวต้ังแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีควรมีการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ

/สภามหาวิทยาลัย ผูแทน... 



 

 

-๕- 

สภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหารพอดี สวนการประชุมและผลการดําเนินการอันเน่ืองจากมติที่ประชุม             
ที่ผานมาถือเปนการดําเนินการโดยชอบ เน่ืองจากเปนการดําเนินการตามมติขององคคณะบุคคล จึงเสนอ        
ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารเพิ่มเติม โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
สามปดังน้ี  
   ….” 
  

  ๔. หนา ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๓ งานพระราชทานปริญญาบัตร 

  แกไขมติเปน “ท่ีประชุม รับทราบ” 
 

  ๕. หนา ๑๓ ระเบียบวาระที่  ๓.๓ แกไขมติขอ ๑ จาก “เสนอแนะใหมี
คณะกรรมการบริหารเพื่อดําเนินโครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหาราชา” ใหสม
พระเกียรติ....” เปน “๑. เสนอแนะใหมีคณะกรรมการบริหารเพื่อจัดทําและดําเนินโครงการวิจัยราชนครินทร
เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหาราช” ใหสมพระเกียรติ...” 
  

 ๖. หนา ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  แกไขมติขอ ๒ เปน 
     “๒. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร” 
 

  ๗. หนา ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณาแนวทางการพิจารณาหลักสูตร 

    แกไขขอ ๒) เปน 

     “๒) หลักสูตรปรับปรุงมาก ไดแก หลักสูตรที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
นอกเหนือ จากการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหนําเสนอเปนวาระเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอเปน ๒ ข้ันตอนผานสภาวิชาการมายังสภามหาวิทยาลัย 
ดังน้ี   
      ....” 
 

 ๘. หนา ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันพัฒนา
คุณภาพครู รอบ ๖ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   แกไขที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังน้ี ขอ ๑ เปน 
     “๑. ผลการดําเนินงานมีเฉพาะการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษ จึงยังไม
บรรลุวัตถุประสงคการจัดต้ังสถาบัน ซึ่งผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครูช้ีแจงวา เปนนโยบายของ
คณะกรรมการประจําที่ใหเนนการพัฒนาภาษาอังกฤษในชวงแรกของการดําเนินงาน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว” 
 
 ๒.๒  การดําเนินการตามมติ 
   (๑) หลักสูตรที่พิจารณาในการประชุมครั้งกอนสวนใหญกําลังอยูระหวางการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ มี ๕ หลักสูตรใหมที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลว เมื่อ
วันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ๖ ปสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร และ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

/(๒) ความกาวหนาโครงการวิจัย... 



 

 

-๖- 

   (๒)  ความกาวหนาโครงการวิจัยราชนครินทรเฉลิมพระเกียรติ ไดมีการประชุม 
กลุมยอยไปเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา  
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   ๓.๑ พิจารณาโครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย นําเสนอวา มหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ มาต้ังแตป ๒๕๕๒ ตอมามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขสระแกว จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ มีรูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังแบบบางสวนของหลักสูตร (แบบ ๕๐:๕๐)  
โดยใชพื้นทีข่องมหาวิทยาลัย และสํานักงานสาธารณสุข สระแกว (ไมเสียคาใชจาย) มีสภาพแวดลอมตาม
เกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ปจจุบันมีนักศึกษาจํานวน ๔๒ คน จัดการศึกษา ๒ แผน คือ 
แผน ก๒ และแผน ข เพื่อใหนักศึกษาซึ่งเปนบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุข และสวนใหญดํารงตําแหนง
ในระดับหัวหนางานที่ตองการเลือกเรียนในแผน ข จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัด
การศึกษาแบบความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแกว  
  ที่ประชุมมีขอสังเกต ดังน้ี 
  ๑. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
  ๒. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองบูรณาการระหวางความรูและการปฏิบัติ 
ดังน้ัน การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังแบบบางสวนของหลักสูตร (แบบ ๕๐:๕๐) โดยใชทองถ่ินเปน
หองปฏิบัติการ เปนแนวคิดที่ดีและถือเปนจุดแข็งของหลักสูตร ทั้งน้ี ตองเปนการเรียนปฏิบัติเพื่อ
การศึกษาคนควาจริง มิใชเปนหองเรียนสําหรับภาคทฤษฎี 
  ๓. กรณีที่จัดหลักสูตรในแผน ก๒ อาจเกิดปญหาความไมเพียงพอในการจัด
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
  ๔. กรณีมีการจัดการศึกษาทั้งแผน ก๒ และแผน ข ในหลักสูตรเดียวกัน 
นอกจากจะเกิดปญหาในการบริหารจัดการแลว ยังอาจเกิดการเปรียบเทียบระหวางกลุมนักศึกษาดวยกัน 
  ๕. ยังมีอาจารยประจําหลักสูตรบางราย ที่ยังไมไดทําสัญญาจาง 
 มติท่ีประชุม  
 ๑.  อนุมั ติการจัดการศึกษาแบบความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว  
 ๒.  มอบอธิการบดีพิจารณาใหมีการกํากับ ดูแล การบริหารหลักสูตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ รวมท้ังการพิจารณาจายคาตอบแทนการสอน                    
เฉพาะสวนท่ีเกินภาระงานขั้นตํ่าในภาพรวม แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ 
  ๓.  ใหจัดทํารายงานประจําปท่ีรายงานผลการปฏิบัติตามแผน การนําขอสังเกต
ขอเสนอแนะขางตนของสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ รวมท้ังรายงานงบประมาณและการเงินใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ ท้ังน้ี หลักสูตรพิเศษทุกหลักสูตร ตองสงเงินเขามหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

/๔. ใหมหาวิทยาลัยรายงาน... 



 

 

-๗- 

  ๔. ใหมหาวิทยาลัยรายงานการหารายไดของมหาวิทยาลัยในทุกมิติให                
สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป 
 
   ๓.๒ พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บและ
การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
  ๓.๒.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บและ
การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 
   เลขานุการสภาฯ นําเสนอวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดเปด
สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๓ และใชระเบียบสภาประจําสถาบัน
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บและจายเงนิคาธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาโดยตลอด สมควรปรับให
เปนระเบียบมหาวิทยาลัย ประกอบกับเพื่อใหการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
เก็บและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการ
กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พิจารณาปรับแกขอความ และ
เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยสาระสําคัญของ (ราง) ระเบียบฯ สรุปไดดังน้ี 
   ๑. ใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
  ๒. จัดเก็บคาธรรมเนียมแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร โดยจายเปนงวด 
ทั้งน้ี มีคาธรรมเนียมบางประเภทที่แยกเก็บ 
  ๓. การจายเงินคาธรรมเนียม จายเพื่อเปนคาตอบแทนอาจารย 
วิทยากร และการบริหารจัดการศึกษา 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ต้ังขอสังเกตวาระเบียบน้ี            
หลวมมากไมกําหนดรายละเอียด และเพดานในการเก็บและการจายไมมีรายละเอียด จะตองไปออก
ประกาศ ซึ่งตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย และเสนอขอใหตัดขอความสุดทายในเรื่องการวินิจฉัย
ตีความ คงเหลือเฉพาะรักษาการตามระเบียบ 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา  
 ๑.  ควรกําหนดขอบเขตวงเงินการเก็บและการจายเงินใหชัดเจนใน
ระเบียบ แลวมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเพื่อกําหนดอัตราภายในวงเงินที่กําหนด 
 ๒.  อาจารยผูสอนภาคพิเศษทุกระดับที่จะไดรับคาตอบแทน ตอง
พิจารณาจากภาระงานโดยรวมทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ ตองมากกวาภาระงานข้ันตํ่า 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร               
วาดวยการเก็บและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 
โดยแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  (๑) กําหนดวงเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ตลอด
หลักสูตรไมเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงในขอ ๔  
  (๒) กําหนดวงเงินในการจายในขอ ๘ ไดไมเกิน รอยละ ๖๐ ของ
งบประมาณรายรับท่ีไดรับจัดสรร   

/(๓) เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการนํา... 



 

 

-๘- 

  (๓) เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการนํารายไดเขามหาวิทยาลัยไมตํ่ากวา 
รอยละ ๒๐ 
  (๔) เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการจายคาตอบแทนท่ีพิจารณาเชื่อมโยง
กับภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย   
  ๒. มอบอธิการบดีพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารการ
เบิกจายคาตอบแทนการสอนท่ีพิจารณาจากภาระงานสอนโดยรวม 
 
    ๓.๒.๒ พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
เก็บและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 
   เลขานุการสภาฯ นําเสนอวา เพื่อใหการรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน มหาวิทยาลัย จึงเสนอ 
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... โดยมขีอแตกตางจาก (ราง) ระเบียบฯ ในวาระที่ ๓.๒.๒ คือ
จะเปนการเก็บคาธรรมเนียมเหมาจายเปนภาคการศึกษา วงเงินภาคการศึกษาละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
    มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร              
วาดวยการเก็บและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 
โดยกําหนดวงเงินเหมาจายภาคการศึกษาละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และแกไขเพ่ิมเติมเชนเดียวกับ 
(ราง) ระเบียบฯ ในวาระ ๓.๒.๑  
  ๒. มอบอธิการบดีพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารการ
เบิกจายคาตอบแทนการสอนท่ีพิจารณาจากภาระงานสอนโดยรวม 
  
 ๓.๓ พิจารณา (ราง) กรอบอัตรากําลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗  
   เลขานุการสภาฯ นําเสนอวา (ราง) กรอบอัตรากําลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ พิจารณาใหความเห็นชอบ และเห็นควรใหใช
กรอบอัตรากําลังน้ีไประยะหน่ึง จึงอาจพิจารณาทบทวนได สาระสําคัญของ (ราง) กรอบอัตรากําลังฯ สรุปได 
ดังน้ี 
    ๑. โครงสราง  
  (๑) มีการกําหนดโครงสรางของสวนงานภายใน แยกตางหากจากสวนราชการ 
(ของเดิมไมมี) 
 (๒) กําหนดใหโครงการโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร (ของเดิมไมมี)  
  (๓) กําหนดศูนยภาษา เปนโครงการหารายไดสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
(เดิมสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
  (๔) จัดใหนักวิเทศสัมพันธสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ (เดิมสังกัดกอง
นโยบายและแผน) 

/(๕) จัดใหงานนิติการสังกัด... 



 

 

-๙- 

  (๕) จัดใหงานนิติการสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี (เดิมสังกัด
หนวยงานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี)  
   ๒. จํานวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพิ่มข้ึนจากเดิม ๑๔ คน 
เน่ืองจากมีการเพิ่มและลดกรอบอัตรากําลังของบางหนวยงาน แตมิไดลดจํานวนบุคลากรเดิมที่มีอยู  
 มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบ (ร าง) กรอบอัตรากําลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                  
สายสนับสนุน ตามท่ีเสนอ โดยตรวจสอบแกไขขอมูลใหถูกตองตามขอมูลท่ีเสนอ และเพ่ิมสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยไวในโครงสรางดวย 
  ๒. มอบคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยพิจารณากรอบ
อัตรากําลังบุคลากรทุกกลุมบนหลักคิด “รวมบริการประสานภารกิจ”   
 
 ๓.๔ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน 
   เลขานุการสภาฯ นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
  มติท่ีประชุม เลือกอาจารยชอมณี สุคันธิน และอาจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล 
กรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย 
 
 ๓.๕  ผลการประเมินการตอเวลาราชการของรองศาสตราจารย 
  เลขานุการสภาฯ นําเสนอวา คณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตาม
ประเมินผลการตอเวลาราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เสนอผล
การติดตามการปฏิบัติราชการของรองศาสตราจารยผูตอเวลาราชการ รวม ๓ ราย  ดังน้ี 
  ๑. รองศาสตราจารย ดร.สุธี  ประจงศักด์ิ (ปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
  ป ๒๕๕๓ (๑๒ เดือน) 
   มีภาระงานสอนตามประกาศ ก.พ.อ. กําหนด 
   มีผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชํานาญการ
ไปสูตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรณีศึกษา ขาราชการครูเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
แตวารสารยังไมตอบรับตีพิมพเผยแพร 
   มีเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การบริหารการศึกษาในฐานะที่เปนองคการ
แหงการเรียนรู เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสัมมนาการบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนองคการ
แหงการเรียนรูระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ป ๒๕๕๔ (๖ เดือน) 
  มีภาระงานสอนตามประกาศ ก.พ.อ. กําหนด 
  มีผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรมการผลิตของสถาน
ประกอบการขนาดกลาง และขนาดยอม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และอยูระหวางการติดตอเผยแพรในวารสาร 
 
 
 

/๒. รองศาสตราจารยนิสา ... 



 

 

-๑๐-

  ๒. รองศาสตราจารยนิสา   เมลานนท  (ปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
   มีภาระงานสอนตามประกาศ ก.พ.อ. กําหนด 
   มีงานวิชาการ ดังน้ี 
    - กําลังสงบทความวิชาการ เรื่อง “พื้นความทรงจําเรื่องจําอวด” เพื่อตีพิมพ
ในวารสารคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     -  กําลังดําเนินการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการสอนนาฏศิลป เรื่อง นาฏลีลา
นาฏยศัพท” 

 

  ๓. รองศาสตราจารยปฐวีร  วิจบ  (ปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
     มีภาระงานสอนตามประกาศ ก.พ.อ. กําหนด 
     มีการเขียนบทความ เรื่อง “เรียนภาษาอังกฤษจากเหตุการณ” ซึ่งไดรับการ
ตีพิมพในวารสารครุศาสตรวิชาการ 
 

   ทั้งน้ี คณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการ 
เสนอต้ังขอสังเกตใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากรณีผูตอเวลาราชการมีผลงานทางวิชาการนอยกวาเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด คือ นอยกวา ๒ เรื่องตอป หรือไมสามารถตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการไดตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด คณะกรรมการฯ จึงไดพิจารณาปรับคํารับรองใหสอดคลองกับเกณฑภาระงานที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และกําหนดระยะเวลาในการสงขอมูลตาง ๆ ของผูตอเวลาเพื่อเปนการกระตุนเตือน 
 ที่ประชุมมีขออภิปราย สรุปได ดังน้ี 
  ๑. มหาวิทยาลัยบางแหงจะใหรองศาสตราจารยผูตอเวลาราชการทําสัญญา
ปฏิบัติราชการเปนรายปกับมหาวิทยาลัย และจะไมตอสัญญาหากไมสามารถปฏิบัติราชการไดตามเกณฑ 
  ๒. มหาวิทยาลัยบางแหงใหรองศาสตราจารยผูตอเวลาราชการชวยพัฒนา
แนะนํางานดานวิชาการ โดยรวมประชุมกับสภาวิชาการ รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  ๓. รองศาสตราจารยผูตอเวลาราชการ เปนขาราชการปกติ ดังน้ันตองไดรับการ
ประเมิน และการลงโทษเชนเดียวกับขาราชการ 
  ๔.  การเสนอใหตอเวลาราชการรองศาสตราจารยตองพิจารณาเสนอตามความ
จําเปนของคณะ ดังน้ันคณะจึงตองมีสวนรวมในการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผูตอเวลาราชการ 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. รับทราบผลการติดตามการปฏิบัติราชการของรองศาสตราจารยผูตอ
เวลาราชการ 
  ๒. มอบคณะกรรมการฯ แจงรองศาสตราจารยผูตอเวลาราชการใหสงผล
การตอบรับท่ีจะเผยแพรผลงานทางวิชาการใหคณะกรรมการฯ และตองมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม
ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด ภายใน ๖ เดือน มิฉะน้ัน จะพิจารณามิใหตอเวลาราชการตอไป 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยโดยคณะ และฝายวิชาการสงเสริมสนับสนุนในการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดภายใน  ๖ เดือน (management by 
support) 
  ๔. ใหเ พ่ิมเติมมติท่ีประชุมขอ ๒ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ                 
รองศาสตราจารยผูตอเวลาราชการในปถัดไป 

/๕. ยังไมเห็นดวยกับการที่... 



 

 

-๑๑-

  ๕. ยังไมเห็นดวยกับการท่ีคณะกรรมการฯ จะกําหนดระยะเวลาในการเสนอ
ขอมูลการปฏิบัติราชการ 
 
   ๓.๖  พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษ  (วาระลับ) 
  มติท่ีประชุม ใหเสนอ ก.พ.อ. พิจารณา 
 
 ๓.๗ (ราง) โครงการประเมินสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภาฯ นําเสนอโครงการประเมินสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลอง
กับตัวบงช้ีที่ ๗.๑ ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ัน เพื่อเปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบปญหา อุปสรรค สามารถปรับปรุงการกําหนดนโยบาย
และการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสภามหาวิทยาลัยและนําไปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. อนุมัติโครงการ 
  ๒. มอบรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการตอไปน้ี 
  (๑) จัดทํารายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนรายงานการประเมิน
ตนเองประจําปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และรายงานรอบ ๖ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (๒) พิจารณาเสนอชื่อหนวยงานหรือผูทรงคุณวุฒิผูประเมินภายนอกเพ่ือ
ประเมินสภามหาวิทยาลัยในระยะ ๔ ปในการประชุมครั้งตอไป ท้ังน้ี เพ่ือสภามหาวิทยาลัยชุดน้ีจะได
นําผลการประเมินภายนอกสงตอไปยังสภามหาวิทยาลัยชุดใหมประกอบการพิจารณาดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตาม
มติขอ ๑ และ ๒ 
 
 ๓.๘  การดําเนินการเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา มหาวิทยาลัยไดเตรียมการเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบที่ ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ดังน้ี 
 ๑. ประชุมทบทวนระบบการประกันคุณภาพการ ศึกษา และแต ง ต้ั ง
คณะกรรมการรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงช้ี 
 ๒.  จัดอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมและขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 ๓.  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๓ และแนวทางการ
รายงานการประเมินตนเองทั้งระดับสาขาวิชา และหนวยงาน 
 ๔.  ติดตามความกาวหนาการใชขอมูลสารสนเทศในระบบการประกันคุณภาพ
และการบริหารงาน (FIS)  
  ๕.  จัดฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีผูผานการอบรม ทั้งสิ้น ๖๖ คน 

/๖. กําหนดการตรวจประเมิน... 



 

 

-๑๒-

  ๖.  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขา ในวันที่ ๒๓-๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ และจะดําเนินการประกันคุณภาพในปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งคาดวาจะสามารถ
พัฒนาการขับเคลื่อนตัวบงช้ีใหไดคะแนนประเมินเพิ่มข้ึน ยกเวนจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และระบบ/กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ซึ่งแมมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง แตผลลัพธที่ไดยังนอยกวามาตรฐาน ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
อาจหารือเพื่อขอปรับตัวบงช้ีเกี่ยวกับวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
 สําหรับปญหาอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 
  ๑.  มี ตัวบ ง ช้ีใหมที่ วัดผลการ ดําเ นินการ เชิง คุณภาพเปนสวนใหญ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยยังไมมีการดําเนินการมากอน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยอาจเสนอขอยังไมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ น้ี 
  ๒.  มีการเปลี่ยนเกณฑการประเมินตลอดเวลา ทําใหเกิดความไมชัดเจน และ    
ตัวบงช้ีที่ไมแนนอน  
  ๓.  มหาวิทยาลัยยังไมสามารถเลือกผูประเมินไดเน่ืองจากยังไมปรากฏรายช่ือ            
ผูประเมินคุณภาพของ สมศ. บนเว็บไซต 
 ๔.  การประกันคุณภาพการศึกษา จะมีขอจํากัดดานเวลา เน่ืองจากการประเมิน
จะประเมินตามรอบปการศึกษา (มิถุนายน-พฤษภาคมของป พ.ศ. ถัดไป) หนวยงานจึงจะสามารถทํา
รายงานประเมินตนเองได (มิถุนายน) แลวจึงมีประเมินคุณภาพภายในไดในเดือนกรกฎาคม แลวรายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมศ. ไดทันในเดือนกันยายน ดังน้ัน จะเห็นวามหาวิทยาลัย
จะไมสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานไดทันในรอบปประเมิน 
 ที่ประชุมมีขออภิปราย ดังน้ี 
  ๑. การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สามน้ี จะมีผลตอมหาวิทยาลัยมาก 
เพราะหากผลการประเมินคณะใด หรือศูนยนอกที่ต้ังใดเพียงหนวยใดหนวยหน่ึงไมไดตามเกณฑมาตรฐาน 
จะถือวามหาวิทยาลัยไมผานเกณฑดวย ดังน้ัน การประเมินคุณภาพภายในตองมีความเขมขนเทากับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
  ๒. การเสนอขอปรับตัวบงช้ี จะกระทําไดก็ตอเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีการ
พิจารณาปญหาตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเสนอมากอน แลวเห็นควรใหเสนอ สมศ. เพื่อปรับตัวบงช้ี  
  ๓. มหาวิทยาลัยมีโอกาสนอยมากที่จะขอเลื่อนการรับการประเมิน เพื่อให
เปนไปตามหมวด ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๔. มหาวิทยาลัยควรปรับวิธีการประเมินคุณภาพภายในใหมีทั้งการประเมิน
ปกติ และการประเมินแบบเรงรัด (Rapid Internal Assessment หรือ Quick Assessment) เพื่อให
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบปญหาของการประเมินภายนอก และดําเนินการพัฒนาแกไข
ปญหากอนที่จะรับการประเมินปกติ ก็จะบรรลุตามหลักของการประกันคุณภาพ คือ มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพมาใชในการพัฒนาปรับปรุงงานไดจริง 
  ๕. ยังไมเกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพที่ลงถึงผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัยอยาง
แทจริง 
  ๖. มหาวิทยาลัยตองมีความชัดเจนวาจะพัฒนาอะไร อยางไร แลวจัดทําคูมือ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อใชประกอบการพัฒนางาน 

/๗. อาจตองพิจารณาแนวทาง... 



 

 

-๑๓-

  ๗. อาจตองพิจารณาแนวทางที่จะใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบขอมูลผลการ
ประเมิน และปญหาตาง ๆ ในการประกันคุณภาพ ทั้งการติดตามประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินโดย ก.พ.ร. และ สมศ. 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. มหาวิทยาลัยตองทําความเขาใจตัวบงชี้ตาง ๆ ใหชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตัวบงชี้ใหม ๆ 
  ๒. มอบอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการโดยขอความรวมมือจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ เพ่ือดําเนินการประเมินแบบเรงรัด และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยใหทราบทุกเดือน 
 
 ๓.๙  รายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ที่ประชุมอภิปราย สรุปได ดังน้ี 
  ๑. การยกฐานะบัณฑิตวิทยาลัยจากหนวยประสาน เปนหนวยงานเทียบเทา
คณะ เพื่อใหภายนอกทราบวามหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี ดังน้ัน ตองมีการ
ดําเนินงานที่จะทําใหมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และยกระดับมาตรฐานหลักสูตร และศักยภาพการวิจัย
นอกเหนือจากการประสานงานปกติ เชน การพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ 
  ๒. รายงานน้ียังไมสะทอนผลการขับเคลื่อนที่สอดคลองกับแผนงานที่คณบดีเคย
แถลงไวในการเขาสูตําแหนง และไมสะทอนถึงสิ่งที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยสงเสริมสนับสนุนเพื่อ
แกไข ปญหาอุปสรรค 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. รับทราบ โดยเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินตนเอง ตามขออภิปรายขางตน แลวนําเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง 
  ๒. ใหผูบริหารหนวยงานระดับคณะทุกหนวย รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ท่ีเปนรายงานประเมินตนเอง เชนเดียวกับบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังน้ี เริ่มท่ีสวนงานภายในให
ครบถวนกอน 
 
 ๓.๑๐ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. .... 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหแกไข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา... 



 

 

-๑๔-

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณาในวาระทักทวง 
 ๔.๑ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
   รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย นําเสนอวาสาขาวิชาในสังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ และมีการตรวจสอบโดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมา
เรียบรอยแลว จํานวน ๔ หลักสูตร  
  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
    มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยใหตัดวงเล็บชื่อแขนงยอยออกจากชื่อ
หลักสูตรกอนท่ีจะเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบตอไป 
 

  ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)   
    ที่ประชุมมีขอสังเกตวา หลักสูตรน้ีมีการเพิ่มจํานวนหนวยกิตจาก ๑๒๓ เปน 
๑๓๖ หนวยกิต โดยไมไดเพิ่มจํานวนรายวิชา และเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีการบูรณาการ
ระหวางการออกแบบและเทคโนโลยี ที่มีการพิจารณาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ  
    มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
ตอไป 
 

   ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)    
    มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยใหดําเนินการไดมาซึ่งอาจารยประจําหลักสูตร 
ใหครบกอน เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป 
 

    ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
    มติ ท่ีประชุม เ ห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) และใหเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องสืบเน่ือง 
 ไมม ี
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองเพื่อทราบ 



 

 

-๑๕-

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๘.๑  บันทึกรายงานการตองคดีอาญา 
   เลขานุการสภาฯ นําเสนอวานางสาวจิราพร บุณยเนตร ไดเสนอบันทึกตอนายก
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายุติการปฏิบัติราชการของอธิการบดี และนายอุดม คุมภัย เน่ืองจากเปน
จําเลยในคดีอาญาที่ศาลประทับรับฟองไวแลว ซึ่งเปนกรณี ทํานองเดียวกับที่นางสาวรัชนี รักษาจิตร เคย
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา เน่ืองจากศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
จึงไมอาจเปนเหตุใหพักงานไดแตอยางใด ในกรณีของนางสาวจิราพร บุณยเนตร น้ัน นายกสภา
มหาวิทยาลัยขอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นในเบื้องตน ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเสนอใหหารือไปยังคณะกรรมการกฎหมาย 
   นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอใหนําทั้งสองเรื่องหารือไปยังคณะกรรมการ
กฎหมายกอน จึงนําเขาพิจารณาในที่ประชุมครั้งตอไป 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
 
  เน่ืองจากการประชุมครั้งน้ียังพิจารณาระเบียบวาระไมแลวเสร็จ จึงกําหนดการประชุม
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ๒ ครั้ง คือ วันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และวันเสารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
โดยนําวาระที่ยังไมไดพิจารณาในการประชุมวันน้ีไปพิจารณาในวันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ                
ใหนําเสนอรายงานการหารายไดของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ เชน วิจัย บริการวิชาการ เปนตน              
ตอที่ประชุมเพื่อทราบดวย 
  
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 

(นางเพชรา  พิพัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
(นางพรพรรณ  นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 

_________________________ 
 


