
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๓ 

วันเสารที่   ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
ณ หองประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานวุัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๕. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๖.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๑๐.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๓. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจอ่ืน) 
 ๒. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ติดภารกิจอ่ืน) 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

/เร่ิมประชุมเวลา ...
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 5๑.๑  ผลการเวียนหนังสือขอความเห็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
  มหาวิทยาลัยไดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา                  
ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเอกสารแลวเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. มหาวิทยาลัย  โดยฝายวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษาตอง
รวมกันศึกษา  วิเคราะห และปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองวางแผน
ปฏิบัติการใหเกิดเปนรูปธรรมกรณีตัวบงช้ีท่ีมีมาตรฐานตํ่ากวาดี  นอกจากน้ีใหนําขอเสนอแนะตาง ๆ 
ท้ังจากบุคคลภายในและภายนอก มาประกอบการบริหารจัดการ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีตรงประเด็น   
  ๒. ประเด็นเรงดวนในการพัฒนาแตละสวนงาน  ถือเปนนโยบายสําคัญท่ีตอง
จัดระบบและกลไกใหทุกภาคสวนสามารถนําไปสูเปาหมายไดชัดเจน 
  ๓. ระดับคุณภาพของปจจัยนําเขา  กระบวนการบริหาร  และผลิตผล  ยังอยูใน
ระดับคอนขางดีมากกวาระดับดี 
  ๔. ควรวิเคราะหปจจัยนําเขาท่ีมีปญหา   เพื่อกําหนดทิศทางและกลไก  ในทาง
ปฏิบัติตองวิเคราะหและกําหนดใหชัดเจนท้ังกรณีแยกสวนและภาพรวม 
  ๕. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการใชจายใหคุมคามากท่ีสุด และควรหา
วิธีการใชจายท่ีประหยัด  เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
  ๖. ใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธเผยแพรรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ใหบุคลากรทราบอยางท่ัวถึง 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 ๑.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง แตงต้ังคณบดี                 
คณะวิทยาการจัดการ  
   ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง แตงต้ังผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พรพิมล  วิริยะกุล เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เนื่องจาก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ขอปฏิบัติภารกิจประธานกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จกอนรับตําแหนง 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
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 ๑.๓ คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามเอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณบดี ผูอํานวยการ ไดลงนามเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตออธิการบดี เปนมาตรการการ
ถายทอดตัวช้ีวัดสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี                 
๗/๒๕๕๓  เม่ือวันเสารท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๓  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสถาบันพัฒนา
คุณภาพครู 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย เม่ือ ๒ คร้ัง
กอนพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การจัดต้ังสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
เปนสวนงานภายใน เพ่ือใหสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ท่ีเปน (ราง) 
ประกาศท่ีคณะกรรมการกฎหมายไดพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีขอสังเกตกรณีภารกิจการพัฒนา
คณาจารย  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีมติใหนําพิจารณาในคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
นั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพครูพิจารณาแลวเห็นควรคงภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคณาจารยไว และเห็นควรใหใชช่ือกลุมงานท่ี ๕ วา กลุมงานเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้นในวันนี้จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย รวม 
๒ ฉบับ ท่ีไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฎหมายเรียบรอยแลว ไดแก 
 ๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การจัดต้ังสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครูเปนสวนงานภายใน 
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 ๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การแบงสวนงาน
ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู  
  มติ ท่ีประชุม  เ ห็นชอบ  โดยเสนอกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย ใน
มหาวิทยาลัย  เชน  ทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ  การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เปนตน 
 

 ๔.๒ (ราง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เ ร่ือง  แตง ต้ัง
คณะกรรมการประจําสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารและการ
ดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ซ่ึงจะมีจํานวน
กรรมการลดลงจากเดิมเพื่อใหเปนไปตามองคประกอบท่ีกําหนดในขอบังคับ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใน (ราง) โดยใหเพิ่ม นายเดชา  ดีผดุง เปนกรรมการ
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
 

 ๔.๓ นโยบายการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีจะครบวาระในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔          
และเลือกทดแทน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล ท่ีพนตําแหนงกอนครบวาระ เนื่องจากไป
ดํารงตําแหนงคณบดี จึงขอหารือเชิงนโยบายเพื่อใหคณาจารยประจําท่ีเปนพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษามีสิทธ์ิเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
  มติท่ีประชุม 
   ๑. เห็นชอบใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตามขอหารือ เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยมีจํานวนคณาจารยท่ีเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น และท่ีเปนขาราชการลดลง โดยใหนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 
   ๒. มอบงานเลขานุการ ตรวจสอบขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกอบการยกราง พรอมท้ังตรวจการนับระยะเวลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูมีสิทธ์ิเปน
กรรมการ เนื่องจากจะมีท้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพเปนอัตราจางอยูเดิม  ซ่ึงมี
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการมานาน 



 -๕-

 ๔.๔ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน  สรวยสุวรรณ  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
คุณภาพครู  รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู สรุปไดดังนี้ 
  ๑. ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันพัฒนา
คุณภาพครูดําเนินการครบถวนท้ัง ๔ กลยุทธ คือ  
   กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน   
   กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพครูท้ังดานความรู ความสามารถ (ทักษะ) และ
คุณธรรมใหไดมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูใหเปนคลังสมอง (Think 
tank) ทางดานวิชาการและดานการประกันคุณภาพ 
  กลยุทธท่ี ๔ พฒันาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจ เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาและพรอมรับการประเมินภายนอก 
โดยผลที่ไดรับนอกจากการดําเนินงานตามแผนแลว ยังไดเครือขายในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ
ตาง ๆ อยางไรก็ตามยังคงมีปญหาในการดําเนินงาน คือ จํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอ และปญหาความ
ไมคลองตัวในการใชจายเงินจากคาลงทะเบียนจากผูเขารับบริการ 
  ๒. แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแบงเปน 
   ๒.๑ ใชจายจากงบประมาณแผนดินท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายให
ดําเนินการ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๒.๒ ใชจายจากงบประมาณเงินรายไดท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวเม่ือ
แรกจัดต้ังสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ๘๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีกลุยทธดานตาง ๆ คือ  
  กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหไดมาตรฐาน   
   กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพครูท้ังดานความรู ความสามารถ (ทักษะ) และ
คุณธรรมใหไดมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูใหเปนคลังสมอง 
(Think tank) ทางดานวิชาการ 
  กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โดยผลที่ไดรับนอกจากการดําเนินงานตามแผนแลว ยังไดเครือขายในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑. ควรเตรียมแผนพัฒนาในสาขาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน ท้ังการพัฒนาคน  และการพัฒนาส่ือ ซ่ึงอาจพัฒนาในรูปของ
เกมคอมพิวเตอร  
 ๒. ควรนําศักยภาพของกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนางานของสถาบัน 
  ๓. การยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดับในจังหวัดเปน
ภารกิจของสถาบัน 
  ๔. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาตัวอยางท่ีดี (Best Practice) 
  ๕. ควรเชื่อมโยงกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีนักศึกษาชวยวิจัยดานการสอน
ภาษาอังกฤษ 
  ๖. ควรรวมมือกับคณะครุศาสตรในโครงการ ๑ ครุศาสตร ๑ จังหวัด และใช
โรงเรียนเปนฐานในการฝกสอนภาษาอังกฤษ 
  ๗. ควรมีแผนพัฒนาเปนระยะ ๆ เชน ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ สรางผลงาน           
ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ หารายได ป ๒๕๖๐ คืนทุน ๕ ลานบาทแกมหาวิทยาลัย เปนตน 
  มติท่ีประชุม 
  ๑. เห็นชอบ และช่ืนชมผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และอนุมัติ
งบประมาณเพื่อดําเนินการโดยขอใหทบทวนกิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินกลยุทธการพัฒนา
ระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อใหเกิดประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากกิจกรรมและจํานวน
งบประมาณท่ีเสนอนอยเกินไป ท้ังนี้อนุมัติใหใชงบประมาณจากวงเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวเปน
ทุน คือ ๕ ลานบาท โดยนําขออภิปรายขางตนประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการประจําสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู 
  ๓. เรงจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาปฏิบัติงานใหครอบคลุมท้ัง ๕ กลุมสาระ 
  ๔. ใหรายงานความกาวหนาผลการดําเนนิงานตอสภามหาวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน 
  ๕. มอบรองอธิการบดีบริหารตรวจสอบแนวปฏิบัติการใชเงินคาลงทะเบียน
จากผูเขารับบริการ พรอมหารือนายเดชา  ดีผดุง เพื่อแกปญหาการใชเงินดังกลาว 
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 ๔.๕ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคําขอต้ัง
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา นําเสนอหลักการ
เบ้ืองตนของการบริหารงบประมาณ และข้ันตอนการเสนอโครงการโดยสรุปแลวเสนอแผนปฏิบัติ
ราชการ และคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงมีวงเงินลดลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัยลดลง 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑. การบริหารงบประมาณรายจายจากเงินรายไดตามมาตรฐานสากล จะมี
สัดสวนงบประมาณจาก ๓ แหลง คือ งบประมาณแผนดิน งบประมาณจากนักศึกษา  และงบประมาณ
จากการบริการและวิจัย โดยมีสัดสวนเทา ๆ กัน แตจากการนําเสนอพบวามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มีงบประมาณรายจายสวนใหญจากนักศึกษา ซ่ึงอาจสงผลใหมหาวิทยาลัยดําเนินกิจการอยูไดไมเกิน 
๑๐ ป มหาวิทยาลัยจึงควรหาแนวทางเพ่ิมงบประมาณรายไดจากการบริการและวิจัยใหมากข้ึน 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรจําแนกรายรับใหเห็นจํานวนรายรับท่ีมาจากการบริการ 
และการวิจัยอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการบริหารงบประมาณ แผนงานเชิงนโยบาย 
  ๓. มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหโครงสรางรายรับและ
รายจาย แยกตามยุทธศาสตร และแยกตามหนวยงาน โดยอาจลงลึกถึงสาขาวิชา ท้ังนี้อาจศึกษาดูงานท่ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ๔. มหาวิทยาลัยควรทําแผนงาน/แผนเงิน จากเงินรายไดควบคูกับเงิน
งบประมาณแผนดินเพื่อใหเห็นภาพรวมของเปาหมาย  ผลผลิต  กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย เปนการ
วิเคราะหประสิทธิผล นําไปสูการตัดสินใจในการทบทวนแผนระหวางปวาควรหรือไมควรทําแผนงาน
ใดตอไป อยางไร 
  ๕. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหประสิทธิภาพความคุมคาในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน และประเมินความเส่ียง จากการเชื่อมโยงตัวปอนและผลผลิตวาหนวยงานใดลดตนทุน
ไดมากท่ีสุด  แลวทําความเขาใจกับประชาคมเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณ 
  มติท่ีประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ และคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหลักการ โดยใหนําขออภิปรายขางตนไปประกอบการพิจารณา
ปรับแผนระหวางป 
 

 ๔.๖ ผลและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ รวม ๕ ชุด และใหคณะกรรมการ
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และแตละชุดรายงานผลการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการตอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ                 
ท้ัง ๕ ชุด จึงนําเสนอผลงานและแผนงาน ดังนี้ 
  ๔.๖.๑  ผลและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคล่ือนดานการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
   ประธานกรรมการ รายงานผลการพจิารณาของกรรมการ สรุปไดดงันี ้
   (๑) แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
 - พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ใหเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยท่ีปลอดจากมลพิษและสารเสพติด (Clean 
University) มหาวิทยาลัยท่ีประหยัดพลังงาน  (Energy Saving University) มหาวิทยาลัยท่ีลดโลกรอน  
(decreasing global warming University) มหาวิทยาลัยท่ีบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ  
(Central service by sharing resource University) 
  - พัฒนาพื้นท่ีใหเปนแหลงรายไดของคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา (Academic Business) 
  - พัฒนาใหมีหอพักนักศึกษาอยางเพียงพอจากการรวมลงทุนกับ
ภาคเอกชน โดยอาจประสมประสานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท้ังกอนและขณะมีหอพัก 
  (๒) เสนอความกาวหนางานวิจัยการศึกษานวัตกรรมธรรมชาติสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
  (๓) ขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยในการแตงต้ังคณะกรรมการ
เพื่อศึกษารายละเอียดการลงทุนเพื่อกอสรางหอพักนักศึกษา 
 

  ๔.๖.๒  ผลและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคล่ือนดานการบริหารจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง  
    เลขานุการกรรมการรายงานผลการพิจารณา สรุปไดดังนี้ 
    (๑) ขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยในการแตงต้ังคณะกรรมการ
เพื่อศึกษาขอมูลและกํากับดูแลดานตาง ๆ ดังนี้ 
 - กรรมการกํากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
๔ ศูนย ท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหพัฒนาใหไดมาตรฐาน 
  - กรรมการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนยนอก
ท่ีตั้ง ๓ ชุด ไดแก ชุดศึกษารูปแบบการสอนบางสวนของหลักสูตร  ชุดศึกษารูปแบบการสอนแบบ 
block course และ VIP และชุดศึกษารูปแบบการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
  (๒) ภาพแนวคิดการจัดการศึกษารูปแบบตาง ๆ แตละปการศึกษา 
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 ๔.๖.๓  ผลและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และ
ขับเคล่ือนดานความรวมมือกับหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
   ประธานกรรมการ นําเสนอวาระยะแรกน้ีไดศึกษาขอมูลความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศท้ังหมดของมหาวิทยาลัย วามีความรวมมือดานใดกบั
ใครบาง  ผลการดําเนินงานเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งผลความรวมมือท่ีมีตอคณาจารย  นักศึกษา  
และสถานประกอบการ ซ่ึงพบวามีผูเกี่ยวของในความรวมมือตาง ๆ นอยมาก สวนใหญจะขาดความ
ตอเนื่อง จึงไมสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และยังไมกอใหเกิดรายไดแตอยางไร  ท้ังนี้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการในระยะตอไป จะพิจารณาบทบาทมหาวิทยาลัยในความรวมมือตาง ๆ 
รวมท้ังพิจารณาเสนอใหมีการดําเนินการผลิต ยุบเลิกความรวมมือ 
 

 ๔.๖.๔  ผลและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และ
ขับเคล่ือนดานการจัดการศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
   ผูชวยศาสตราจารยวชัรากร พาหะนิชย กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
นําเสนอวัตถุประสงคการพิจารณาของคณะกรรมการวาเพือ่ผลักดนัใหเพิม่งานวจิยัเพือ่การพฒันาทองถ่ิน  
 

 ๔.๖.๕  แผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคล่ือนดาน
การจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพครู 
   ประธานกรรมการ นําเสนอวาจากผลการประชุมคณะกรรมการ และ
การศึกษาดูงาน จึงกําหนดแผนปฏิบัติการโดยมีเปาประสงคใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปน
ศูนยการจัดการศึกษาในภาคตะวันออก ชวยใหชุมชนพ่ึงตนเองได  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยการขับเคล่ือนใน ๙ ยุทธศาสตร  คือ 
  (๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑  การวิเคราะหบริบทและประเมินความตองการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒  การศึกษาวิจัยการปฏิบัติ ท่ีดี เพื่อผลิตและ
พัฒนาผูบริหาร  ครู  และคณาจารยยุคใหม 
 (๓) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา และแหลงเรียนรู 
 (๔) ยุทธศาสตรท่ี ๔  คัดสรรคนดี คนเกง มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคมาเรียนครู  และเปนคณาจารย 
 (๕) ยุทธศาสตรท่ี ๕  การศึกษาวิจัยการปฏิบัติ ท่ีดี เกี่ ยวกับการ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู (๘ กลุมสาระ)  
 (๖) ยุทธศาสตรท่ี ๖  โรงเรียนรวมสรางบัณฑิตครุศาสตรยุคใหม 
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 (๗) ยุทธศาสตรท่ี ๗  การผลิตและพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 
 (๘) ยุทธศาสตรท่ี ๘  การติดตามและประเมินผล 
 (๙) ยุทธศาสตรท่ี ๙  การขับเคล่ือนโครงการ ๑ ครุศาสตร ๑ จังหวัด 
  ท้ังนี้ขอหารือที่ประชุมวามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จะรวมกับ
สภาการศึกษาในการผลักดันใหฉะเชิงเทราเปนจังหวัดนํารองในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี ๒ หรือไม 
  มติท่ีประชุม 
  ๑. คณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยทุกชุด ตองคํานงึ 
ถึงอํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงคของคณะกรรมการเปนหลักซ่ึงตองศึกษาวิเคราะหและประเมินวา                       
จะแกปญหาเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด แตมิใชหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีจะเปนผูปฏิบัติเอง 
   ๒. ใหคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา พยายามพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
ใหเปนเมืองมหาวิทยาลัย ใชหอพักเปนกลไกในการสรางบัณฑิตยุคใหมตามท่ีหลายทานคาดฝน และ
จัดทําแผนพัฒนารวมท้ังงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ชัดเจน  โดยแสวงหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
เพื่อรวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ใหนํามติสภามหาวิทยาลัยคร้ังกอน ๆ มาประกอบการพิจารณา 
พรอมท้ังใหพยายามพิจารณาปจจัยปญหาภายนอกที่ไมสามารถแกไขไดในเชิงบวกเพ่ือหาแนวทาง
ความรวมมือการใชประโยชนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย และทองถ่ิน 
   ๓. ใหคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานการบริหารจัด
การศึกษานอกท่ีตั้ง พิจารณาแผนเพื่อพัฒนาศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ๔ ศูนย ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
ท่ีกําหนด เพื่อจะไดรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สวนรายละเอียดการจัด
การศึกษารูปแบบตาง ๆ นั้น ใหเสนอผานความเห็นจากสภาวิชาการ 
   ๔. ใหคณะกรรมการชุดความรวมมือ พิจารณาทบทวนโครงการความ
รวมมือ รวมท้ังบทบาทความรวมมือท่ีมีอยูเพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
โครงการความรวมมือนั้น ๆ 
   ๕. ใหคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคล่ือนดานการจัดการศึกษา
และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินศึกษาวิเคราะหประเด็นแกปญหาท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสอดคลองความตองการของทองถ่ิน รวมทั้งการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และการวิจัย             
อยูในรูปสหวิทยาการสอดคลองความตองการของทองถ่ินตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยใหไว เพื่อ
เสนอแนวทางและแผนการดําเนินงานขับเคล่ือนใหบรรลุแนวนโยบายตอไป 
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   ๖. ใหคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคล่ือนดานการจัดการศึกษา
และวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิต ครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพครู ผลักดันใหเกิดแผนงานและผลงานตามแผนท่ี
เสนอไว 
  ๗. เห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจท่ีเสนอให
ปฏิบัติงานชวงเวลาส้ัน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นความสําคัญ จําเปน 
   ๘. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยรวมโครงการจังหวัดนํารองการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษท่ี ๒ ของสภาการศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ ความคืบหนา ๘๔ หัวขอวิจัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระชนมายุ ๘๔ พรรษา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอ ๑๐๙ 
หัวขอวิจัย “ราชนครินทรวิจัย เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๕.๒ การดําเนนิงานตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  นํา เสนอ  การดําเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ไมมี 
 

  เ ม่ือไมมีกรรมการเสนอเรื่องอ่ืนใดอีก  ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน                  
แลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไปวันเสารท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น.                    
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๓.๑๐  น. 
 

         นางพรพรรณ  นินนาท 
                                 ผูจดรายงานการประชุม            
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