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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๘/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่ ๑๔  มถุินายน  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ                          กรรมการ  
 ๓.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๘. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๙. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๒.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๓.  อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
  ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๕. อาจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั    
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๔. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๕. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๖. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ     
 ๗.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑  เม่ือวนัเสาร์ท่ี   ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
  แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  มติท่ีประชุม ขอ้ ๒  หนา้  ๑๒  บรรทดัท่ี  ๑๙ 
 

  จาก  “  ๒.  ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายใน จ านวน ๒ คน ดงัน้ี 
   ๒.๑ นายไตรภพ โคตรวงษา 
   ๒.๒ นางสาวอารียา    บุญทว ี ” 
 

 เป็น  “  ๒.  ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายใน จ านวน ๒ คน ดงัน้ี 
 ๒.๑ นางสาวอารียา    บุญทว ี  
  ๒.๒ นายไตรภพ โคตรวงษา  ” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 

 ๓.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย ์
ประจ าใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า จากท่ีสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี          
๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ เร่ือง แนวทางการประเมินการสอนของอาจารยเ์พื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามท่ีสภาวชิาการเสนอ โดยปรับประเด็นการประเมินการสอนท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วชิาการไดใ้หค้วามเห็นชอบไวก่้อนแลว้ ๒ ประเด็น คือ ประเด็น “จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั” และประเด็น “น าผลการประเมินมาพฒันาการสอน” ปรับเป็น “มี
ความรู้ความช านาญในเน้ือหาท่ีสอน” และ “สามารถสรุปสาระส าคญัน าไปประยุกต์ใช้ได้” นั้น 

/ประธานคณะกรรมการ... 
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ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เสนอให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาทบทวนมติ
ดงักล่าว โดยเห็นควรมอบให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนความเห็น 
และหากผลการพิจารณาทบทวนยงัคงมีความต่างจากความเห็นของสภาวิชาการอีก ให้คณะกรรมการ
ทั้ง ๒ ชุด เสนอเหตุผลเพื่อใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณาตดัสิน 
  มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
เสนอ  
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั          
รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้            
นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา  เอ็ฟฟานส  ซ่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั เป็นผูร้ายงาน 
  นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา  เอ็ฟฟานส รายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
สรุปไดด้งัน้ี 
   ๑. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยรอบ ๖ เดือนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ กบัของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือวา่มหาวิทยาลยัมีพฒันาการในการ
จดัท ารายงานการประเมินตนเองในระดบัดี 
  ๒. มหาวิทยาลัยยงัไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน    
คร้ังก่อน ๑๑ ประเด็น จากทั้งหมด ๒๙ ประเด็น 
 ๓. การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
  ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ        
สูงมาก ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ส่งเสริมและพฒันาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ               
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การบริการวิชาการสู่ท้องถ่ินและสืบสานโครงการ 
ท้องถ่ิน และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเช่ียวชาญในศาสตร์ 
ตามล าดบั  
   ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความก้าวหน้าในการปฏิบติัราชการใน
ระดบัสูง ไดแ้ก่ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  ๔  การสร้างงานวชิาการ  วจิยั  และนวตักรรม   

/๓.๓ ประเด็นยทุธศาสตร์... 
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  ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความก้าวหน้าในการปฏิบติัราชการใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบ
ตรวจสอบภายใน และประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดบัขีดความสามารถของคณาจารยแ์ละบุคลากร 
  ๓.๔ ประเด็นย ุทธศาสตร์ที ่ย งัไม่ม ีความก้าวหน้าในการปฏิบติั
ราชการ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การพฒันาวชิาชีพครู  และบุคลากรทางการศึกษาศาสตร์     
 ๔. ผลการประเมินตามตามกรอบการบริหารจดัการใหส้มดุล 
   มิติท่ี ๑ ดา้นผูรั้บบริการ  พบวา่อยู่ในระดบัพอใช-้ดี ยกเวน้ การไดง้าน
ตรงสาขา และการตีพิมพว์ิทยานิพนธ์ โดยมีขอ้สังเกตว่า บณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ขอ้มูลการไดง้านนอ้ย ทั้งท่ีเป็นสาขาขาดแคลน 
   มิติท่ี ๒ ดา้นระบบการเงินและงบประมาณ พบวา่ยงัขาดความชดัเจน 
รัดกุมดา้นการติดตามการเงิน  มีประเด็นท่ีน่าห่วง ไดแ้ก่ สัดส่วนเงินรายได ้: เงินงบประมาณ การใช้
งบประมาณเงินรายไดไ้ม่เป็นไปตามแผนและค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลผลิตท่ียงัต่างจากเกณฑม์าตรฐาน 
   มิติท่ี ๓ ดา้นการบริหารจดัการ  พบวา่ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบติังานต ่า 
ได้แก่ สัดส่วนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งวิชาการ การพฒันาบุคลากรให้ตรงกับ
ภาระหนา้ท่ี ยงัไม่มีการสร้างทีมวจิยัแบบสหบูรณาการ และจ านวนทุนวจิยัยงัค่อนขา้งนอ้ย นอกจากน้ี
มีขอ้สังเกตวา่ สัดส่วนอาจารย ์: นกัศึกษา ท่ีอยูใ่นระดบัดี อาจเป็นเพราะไม่ไดน้ าภาระงานภาคพิเศษ
มาค านวณร่วมดว้ย 
   มิติท่ี ๔ ดา้นการเรียนรู้ และนวตักรรม พบวา่ผลการปฏิบติัราชการอยู่
ระดบัดี แต่ยงัไม่ไดน้ านวตักรรมไปสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชยห์รือประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยั 
   ทั้งน้ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีขอ้เสนอแนะ
เพื่อการพฒันาในเชิงนโยบาย ดงัน้ี  
 ๑.  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ในฐานะของมหาวิทยาลยั เพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ิน และเพื่อพฒันาวชิาชีพครูและยกระดบัวทิยฐานะของครู จึงควรด าเนินการดงัน้ี 
   ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยระบุเขต
บริการท่ีชดัเจน  เพื่อเปิดหลกัสูตรใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการ  ตั้งโจทยว์ิจยัโดยมีจุดเนน้เอกลกัษณ์
ในการวจิยั และพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
   ๑.๒ ศึกษาและประเมินสภาพและความตอ้งการครู  รวมทั้งความ
ตอ้งการพฒันาครูในสถานศึกษาในภาคตะวนัออก เพื่อให้มหาวิทยาลยัโดยสถาบนัพฒันาคุณภาพครู
มีบทบาทในการแกปั้ญหาการขาดแคลนครู และพฒันาครูในภาคตะวนัออก 
   ๑.๓ มหาวิทยาลยัควรมีการทบทวนเพื่อเพิ่มภารกิจท่ีสอดคล้องตาม
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวทิยาลยัราชภฏั 

/๒. ด าเนินงานจดัการ... 
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  ๒.  ด าเนินงานจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ยกเวน้สาขาการจดัการท่ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ส่วนท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ให้มุ่งจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาและบริการวชิาการ 
  ๓.  ให้มีการประเมินการจดัการศึกษานอกท่ีตั้ง และการจดัการศึกษา          
ภาคพิเศษทุกหลกัสูตร เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพภายในทุกปี 
  ๔. มหาวิทยาลยัควรศึกษาและพฒันาระบบการจดัการศึกษา เป็นระบบเดียว
ไม่แยกภาคปกติกบัภาคพิเศษ  โดยใหน้บัภาระงานเป็นหลกั 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
  ๑. เน่ืองจากอาจารยมี์ทั้งภาระงานสอน วิจยั บริการวิชาการ และพฒันา
นกัศึกษา ดงันั้นควรปรับตวับ่งช้ีจากสัดส่วนอาจารย ์: นกัศึกษา เป็นภาระงานอาจารย ์ 
   ๒. การพฒันาระบบการจดัการศึกษาให้เป็นระบบเดียว ตอ้งวิเคราะห์ให้ดี
วา่ภาระงานใดท่ีจะน าเขา้สู่ระบบ โดยพิจารณาใหเ้หมาะกบัสภาพและธรรมชาติของมหาวทิยาลยั 
  มติทีป่ระชุม   
   ๑. รับทราบผลการประเมิน และให้ความเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั  
   ๒. มอบมหาวทิยาลยัน าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั ประกอบกบัขอ้สังเกตขอ้ ๒ สู่การปฏิบติั 
  ๓. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
ทบทวนตวับ่งช้ีสัดส่วนอาจารย ์: นกัศึกษา เต็มเวลาว่าควรเป็นภาระงานอาจารย ์ทั้งน้ีมหาวิทยาลยั
ตอ้งพฒันาระบบการจดัภาระงานของอาจารยท่ี์มีมาตรฐาน 
  ๔. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
สังเคราะห์ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั ใน
รอบ ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา น าเสนอในช่วงแรกของการสัมมนาร่วมในวนัท่ี ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
เพื่อใหเ้ช่ือมโยงกบันโยบายและแผนในอนาคต  
 
 ๔.๒ รายงานผลการประเมินศูนยใ์หก้ารศึกษานอกท่ีตั้งส าโรง 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั ไดด้ าเนินการประเมินผลการด าเนินการศูนยใ์ห้การศึกษานอกท่ีตั้ง
ส าโรงเรียบร้อยแลว้ จึงขออนุญาตใหน้าวาตรีหญิง ดร.กิตติยา  เอฟ็ฟานส  เป็นผูน้ าเสนอ 
  นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา  เอ็ฟฟานส  น าเสนอผลการศึกษาการด าเนินงาน
ศูนยใ์หก้ารศึกษานอกท่ีตั้งส าโรง สรุปไดด้งัน้ี 

/๑. การด าเนินการ... 
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  ๑. การด าเนินการจดัการศึกษาศูนยน์อกท่ีตั้งส าโรง เป็นไปตามมาตรฐาน
กฎกระทรวง ว่าด้วย การจดัการศึกษานอกท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ 
หลักสูตร และอาจารย์ผู ้สอน แต่ยงัขาดเอกภาพในการบริหารจัดการท าให้เกิดปัญหาในการ
ด าเนินงาน  
   ๒. มีขอ้เสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่อไป ๕ ขอ้ 
 - ตอ้งจดัให้มีผูบ้ริหารศูนยท่ี์อยู่ประจ า 
 - ปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีเอกภาพ โดยเอกสารสัญญาตอ้งระบุ
หนา้ท่ีแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน 
 - ตอ้งแกปั้ญหาผูป้ระสานงาน และเพิ่มการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับปรุงการด าเนินงานท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน 
 - ควรใชร้ะบบการจดัการศึกษาทางไกลมาบูรณาการในการจดัการศึกษา 
 - ควรด าเนินการจดัการศึกษาให้แก่นักศึกษาเดิมจนส าเร็จการศึกษา
โดยไม่รับนกัศึกษาใหม่เพิ่ม 
    ท่ีประชุมมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
 ๑. การสัมภาษณ์ยงัไม่ครอบคลุมอาจารยท่ี์ประสบปัญหาและเหตุการณ์ 
ซ่ึงไม่ไดท้  าบนัทึกร้องเรียน 
  ๒. ตรวจสอบความถูกตอ้งว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือผล ระหว่างการไม่มี
ผูบ้ริหารกบัการกา้วก่ายหนา้ท่ีของผูดู้แลสถานท่ี 
  ๓. ควรจดัสัมมนานกัศึกษา อาจารย ์และผูดู้แลศูนย ์
 มติทีป่ระชุม 
 ๑. มอบคณะผู้ศึกษาเก็บข้อมูลตามข้อสังเกตข้อ ๑ และ ๒ เพื่อให้
การศึกษาขอ้มูลสมบูรณ์ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงาน 
 
 ๔.๓ การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ ไดติ้ดตาม เร่ือง การเสนอเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวทิยาลยัฯ และกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ผูท้รงคุณวุฒิ  
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนงัสือ ลงวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจง้วา่ เพื่อให้การ

/ด าเนินการดงักล่าว... 
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ด าเนินการดงักล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้สภามหาวิทยาลยั พิจารณาให้ความเห็นชอบ       
ผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูท้รงคุณวุฒิ ของ
มหาวทิยาลยัอีกคร้ังหน่ึง แลว้จึงเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี           
๑๒/๒๕๕๐ เม่ือว ันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เร่ือง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์ 
   ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แล้วเห็นว่าผลการด าเนินงานถูกตอ้งแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย ์           
ดร.วิจิตร ศรีสอา้น  เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัฯ พร้อมกบัวนัท่ีสภามหาวิทยาลยั ให้ความเห็นชอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ คือ วนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงอยูภ่ายใน ๙๐ วนัหลงัจากท่ี
ครบวาระ 
 
 ๔.๓ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 
๕/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไดพ้ิจารณาเห็นชอบหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเลขานุการสภา
มหาวทิยาลยัฯ พิจารณากลัน่กรองเอกสารแลว้พบวา่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร แต่ยงัไม่ได้
น าประเด็นความตอ้งการของตลาดแรงงานมาเป็นประเด็นแรกของหัวขอ้การประกนัคุณภาพของ
หลกัสูตรตามมติสภามหาวทิยาลยัท่ีเคยมีมติไว ้
 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล  วิริยะกุล ขอให้พิจารณาเพิ่มอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรเดิม ซ่ึงมีศกัยภาพแต่ถูกตดัช่ือออกไป อีกทั้งยงัขาดลกัษณะเด่นของบางรายวชิา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอ้สังเกตในประเด็นท่ีเสนอ ซ่ึงอธิการบดีรับ
จะประสานเร่ืองดงักล่าวใหเ้รียบร้อยก่อนเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ๔.๕ ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยัได้ประชุมกลัน่กรองขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังท่ี              
๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลยั เข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง             
ขอ้กฎหมายบางประเด็นแลว้มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลยั จึงน าเสนอท่ี
ประชุมพิจารณา (ร่าง) ขอ้กฎหมาย ๓ ฉบบั ท่ีไดท้  าการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

/มตทิีป่ระชุม 
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 มติทีป่ระชุม 
 ๑. เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหมี้การปรับแกด้งัน้ี 
   - ใหต้ดัค าและความหมาย  “พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” ออกทุกท่ี 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัตามประกาศ ก.พ.อ. จะมีอ านาจและหนา้ท่ี
ในการบริหารงานบุคคล ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งประจ า ส่วนพนกังานในสถาบนั 
อุดมศึกษา จะอยูใ่นอีกขอ้บงัคบัหน่ึง 
  ๒. เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใหมี้การปรับแกด้งัน้ี 
   - เพิ่มนิยาม “สถาบนัอุดมศึกษา” 
  - ยา้ยขอ้ ๕ ไปเป็นขอ้สุดทา้ย 
  - แกไ้ขช่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั ให้ถูกตอ้ง
ทุกแห่ง 
  - แกไ้ขขอ้ ๖ เป็น “ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” 
   - แกไ้ขเพิ่มเติมช่ือหมวด ๓ “การจา้ง  การบรรจุแต่งตั้ง การทดลองงาน  
และค่าจา้ง” 
   - เพิ่มเติมค า  “เป็นกรณีไป”  ทา้ยขอ้ ๑๕ 
   - แกไ้ขขอ้ ๑๖ โดยแทรกขอ้ความ  “เม่ือพน้จากการรับราชการทหาร 
โดยไม่มีความผดิ”  ก่อนขอ้ความ  “ถา้ผูน้ั้น...” 
   - แกไ้ขขอ้ ๓๘ (๒)  เป็น “ทุจริตต่อหนา้ท่ี” 
  ๓. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการ
สรรหา การจา้ง การทดลองปฏิบติังาน และการต่อสัญญาจา้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดั
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใหมี้การปรับแก ้ดงัน้ี 
  - แกไ้ขค าวา่ “หลกัสูตร” ในขอ้ ๗ เป็น “หลกัเกณฑ”์ ทุกท่ี 
  - แก้ไขเพิ่มเติมช่ือ หมวด ๓ “หลกัเกณฑ์วิธีการจา้ง การบรรจุ และ
แต่งตั้ง  การทดลองปฏิบติังาน  และการท าสัญญาจา้ง” 
 
 
 
 

/๔.๖ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย... 
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 ๔.๖ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจากโครงการวิจยัและพฒันาการจดัการศึกษา : 
กรณีศึกษาความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า  สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี                   
๑/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๐  มีมติอนุมติังบประมาณโครงการวิจยัและพฒันาการจดั
การศึกษา : กรณีศึกษาความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม ๓ คณะ สภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 
๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มีมติมอบคณะกรรมการวิจยัฯ จดัประชุมสะทอ้นแนวคิด
ในการพฒันาทั้งในเชิงนโยบายและแผนงาน โดยพิจารณาจากผลงานวิจยัซ่ึงคณะกรรมการกองทุน 
มอบหมายให้แต่ละคณะเสนอแนวคิดเชิงนโยบายและแผนงาน บดัน้ี ทั้ง ๓ คณะ ไดเ้สนอแนวทาง 
เชิงนโยบายมาเรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อรับทราบขอ้คน้พบจากงานวิจยั และ
พิจารณาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาการจดัการศึกษาของคณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะวทิยาการจดัการ โดยสรุปขอ้คน้พบจากงานวจิยั ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลพืน้ฐาน 
  ด้านนักศึกษา  : นักศึกษาทั้ง ๓ คณะ มีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย  

ความคิดระดบัสูง และความสามารถในการอ่าน  ต ่ากวา่เกณฑ์ ฐานะครอบครัวส่วนใหญ่อยูร่ะดบัล่าง 
สาเหตุท่ีเรียนท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เพราะใกลบ้า้น ค่าเล่าเรียนไม่แพง 
 ด้านบัณฑิต  : ขยนั อดทน  แต่มีความเช่ือมั่นตนเองน้อย ทักษะ
ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศไม่พอ 
 ดา้นการสอน  :  ส่วนใหญ่เนน้บรรยาย  และมีการบูรณาการกบัวิชาชีพนอ้ย  
ระบบประกนัคุณภาพยงัไม่มีประสิทธิผล  ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ยงัไม่เพียงพอ 
 ดา้นบุคลากร  :  ยงัมีการพฒันาตนเองนอ้ย 
 

  ข้อเสนอแนะระดับมหาวทิยาลยั 
 ๑. ควรปรับระบบสรรหานกัเรียนท่ีมีศกัยภาพจากโรงเรียนขนาดกลางใน
เขตบริการ ท านองเดียวกบัโครงการคุรุทายาท 
  ๒. ควรทดสอบความรู้ระดบัมธัยมศึกษาของนกัศึกษาแรกเขา้ เพื่อจดักลุ่ม
เรียนตามศกัยภาพและจดัซ่อมเสริม   
 ๓.  สร้างระบบความก้าวหน้าทางวิชาการ และพฒันาอาจารยน์อกระบบ
ราชการประเภทต่าง ๆ เพื่อทดแทนอาจารยใ์นระบบราชการท่ีจะมีจ านวนลดลง 
  ๔. ปรับปรุงการคมนาคม และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภฏัราช
นครินทร์ บางคลา้ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอน 
 ๕. การบริการวชิาการและงานวจิยัถือเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินอาจารย ์

/๖. จดัสรรงบประมาณ... 
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  ๖.   จดัสรรงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั เพื่อปรับปรุง
คุณภาพหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 ๗.   จดัหาทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ องคก์รสาธารณกุศลส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีศกัยภาพเพื่อเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 
 ๘.   สร้างระบบแนะแนวและแบบประเมินทักษะ/เจตคติพื้นฐานต่อ
โปรแกรมวชิาชีพ 
  นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะระดบัคณะทั้งในภาพรวมและแยกเป็นรายคณะ 
ซ่ึงทั้ง ๓ คณะ ได้เสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงงานมาเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณา  
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. รับทราบขอ้คน้พบจากงานวจิยั 
  ๒. ให้น าขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัเป็นข้อมูลในการสัมมนาร่วมในวนัท่ี  
๑๙ – ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ดว้ย 
 ๓. เสนอให้มีหลกัสูตรระยะสั้ นท่ีสอดคล้องความตอ้งการ และสามารถ
เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่มหาวทิยาลยั 
 
 ๔.๗ บทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า จากท่ีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีข้อสังเกตเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า เพื่อให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยั
ตอ้งเขา้ใจบทบาทของคณะกรรมการ และควรมีการมอบหมายจากสภามหาวิทยาลยัโดยตรง รวมทั้ง
จดังบประมาณสนบัสนุน  สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๑ มอบงานเลขานุการฯ จดัวาระพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวทิยาลยั ในระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ของการประชุมคร้ังน้ี 

  นายวิฑูรย์  วงษ์สวสัด์ิ  ได้เสนอประเด็นปัญหาของกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
  - มหาวิทยาลัยให้ความส าคญัต่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นอ้ย 
  - คณะกรรมการและมหาวิทยาลยั ยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั   
 - ไม่มีแผนงานปฏิบติัท่ีเป็นระบบ และไม่ปรากฏผลงานเป็นรูปธรรม 

/- ควรมีการส่ือสาร... 
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 - ควรมีการส่ือสารเพื่อท าความเข้าใจภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวทิยาลยักบัองคก์รต่าง ๆ 
 นายกสภามหาวทิยาลยัฯ จึงเสนอความเป็นมาของกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวทิยาลยัวา่  เดิมเร่ิมจากมหาวทิยาลยัภูมิภาคท่ีตอ้งการให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งมหาวิทยาลยั
กบัความตอ้งการของพื้นท่ี  เพื่อให้มหาวิทยาลยัไม่ละทิ้งพื้นท่ี และตอ้งการให้เป็นองค์กรท่ีระดม
สรรพก าลงัมาช่วยมหาวิทยาลยั  ดงันั้น บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั จึง
เป็นกิจการท่ีเช่ือมโยงมหาวิทยาลยักบัหน่วยงานภายนอกท่ีจะมาสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษา
รวมทั้งงานวจิยัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 

 ๕.๑ ผลการทาบทามผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ผูท้รงคุณวฒิุ  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ เสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดท้าบทามผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือกให้ต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิภายใน และภายนอกเรียบร้อย
แลว้  ปรากฏผลตอบรับตามล าดบัทั้ง ๑๓  คน   
   ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๒ ปัญหาการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ต่อยอด 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบนัทึก ลงวนัท่ี ๒๕ เมษายน  
๒๕๕๑ แจ้งว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติให้มหาวิทยาลยัยุติการจดัการศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา ต่อยอดหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต บริหารการศึกษา ในโครงการ
พฒันาครูและผูบ้ริหารการศึกษา เน่ืองจากหลกัสูตรทั้งสองเป็นหลกัสูตรท่ีต่างหากจากกนั อีกทั้ง
มหาบณัฑิตในโครงการดงักล่าวมิไดมี้สถานภาพเป็นปริญญาโทตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   และใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการ 
   - ปรับปรุงแก้ไขการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาให้
ถูกตอ้ง 
   - ใหด้ าเนินการแกไ้ข กรณีผูส้ าเร็จการศึกษาตามโครงการดงักล่าวไปแลว้  
   - ให้สภามหาวิทยาลัยรายงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึง วิธีการ
ด าเนินการแกไ้ข ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ และผลการด าเนินงานท่ีเรียบร้อยแลว้ 
   สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
รับทราบปัญหาและมีมติให้บรรจุเร่ืองดังกล่าว ในการประชุมคร้ังต่อไป แต่เน่ืองจากขณะน้ี 

/มหาวทิยาลยัก าลงั... 
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มหาวิทยาลยัก าลงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยงัไม่แลว้เสร็จ จึง
ขอเรียนสภามหาวิทยาลยัว่าหากด าเนินการเรียบร้อยแลว้จะได้เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๖.๑ การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการ 
  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล เสนอวา่เน่ืองจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัจึงควรมีการจดัสวสัดิการค่าครองชีพแก่บุคลากรระดบัล่าง   
 มติทีป่ระชุม  มอบมหาวทิยาลยัพิจารณา 
 
 ๖.๒ ขอ้เสนอแนะเพื่อการบริหารจดัการ 
 นายบุญทอง  เตียรประเสริฐ เสนอว่าการจะด าเนินการใด ๆ ควรเนน้ความ
สมานสามคัคีในองคก์รใหม้าก 
 มติทีป่ระชุม  มอบมหาวทิยาลยัพิจารณา 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
นัดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร์ บางคลา้  แลว้ปิดประชุม    
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
             ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร 
               นางนฤชล  เรือนงาม           นางพรพรรณ  นินนาท          
                   ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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