
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๙/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์  อุปนายกสภามหาวทิยาลยั     กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
 ๖.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ     กรรมการ 
 ๘.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๑๒.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๔.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๙.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๒๐.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๒๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล    เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  นายกสภามหาวทิยาลยั ขอบคุณอุปนายกสภามหาวิทยาลยั ท่ีไดท้  าหนา้ท่ีประธาน
ท่ีประชุมมาตลอดช่วงระยะเวลาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีน้ีต่ออีกในช่วงท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ                
ไม่สามารถมาประชุมได ้
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐ โดยไม่มีการแกไ้ข  
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 

  ๓.๑  การขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
  เลขานุการสภาฯ น า เสนอรายงานความก้าวหน้าในการขับเค ล่ือน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ซ่ึงพบวา่ยงัขาดมาตรการเพื่อน านโยบายสู่การปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั 
     มติทีป่ระชุม  
   ๑. ให้สรุปการน าเสนอรายงานใหม่ในการประชุมคร้ังต่อไป โดยให ้        
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีคณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริหาร
จดัการศูนยบ์างคลา้ ถา้ยงัท าไม่ไดใ้ห้ระบุปัญหา และสาเหตุ พร้อมทั้งแนวทางการแกปั้ญหา เสนอ
คณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ พิจารณาให้
ความเห็นก่อนน าเขา้ท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
  ๒. ให้ก าหนดตวัช้ีวดัระดับความส าเร็จของการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลัย         
ราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ เป็นตวัช้ีวดัท่ีจะเสนอ ก.พ.ร. เพื่อเจรจาต่อรอง 
 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๔  เร่ือง… 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ พิจารณาอนุมติัปริญญา และอนุปริญญา 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา และ
อนุปริญญา แก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี 
๑๘ กนัยายน ๒๕๕๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้ จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัปริญญาและ
อนุปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ รวม ๑,๙๑๑ คน จ าแนกเป็น 
  ปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  ๑๒ คน 
    สาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา ๒   คน 
    สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา ๓ คน 
  ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ๓ คน 
  ปริญญาตรี สาขาวชิาการศึกษา ๙๑ คน 
    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  ๕๔๖ คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ๑๑๖ คน 
    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ๘๕๖ คน 
  อนุปริญญา สาขาวชิาการศึกษา ๘๔ คน 
    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ๗๘ คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ๑๒๐ คน 
 มติทีป่ระชุม  อนุมติั 
 
 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลยั ตามองค์ประกอบท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์         
วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ เน่ืองจากนายกสภา
มหาวทิยาลยัจะครบวาระในการด ารงต าแหน่งเดือนมกราคม ๒๕๕๑  น้ี 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีนอกเหนือจากอธิการบดี  
และเลขานุการสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
   ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั   พิธิยานุวฒัน์  เป็นประธาน 
  ๒. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์นายบุญทอง เตียรประเสริฐ นายปรีชา คชสิทธ์ิ  
และดร.วโิรจน์   ศรีโภคา   เป็นผูแ้ทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
  ๓. นายอุทิน  รวยอารี เป็นผูแ้ทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูบ้ริหาร 

/๔. ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  … 
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  ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ และนายวฒันา พิลาจันทร์          
เป็นผูแ้ทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารยป์ระจ า 
 
 ๔.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการก าหนดระดบั
ต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลยัได้น าหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ี            
ก.พ.อ. ก าหนด และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยเร่ืองดงักล่าวของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามมาเป็นแนวทาง
ในการจดัท า (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการก าหนดระดบัต าแหน่ง และ
การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงไดผ้่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวิทยาลยั ดา้นกฎหมาย ในการประชุม
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๕๐ แลว้ให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) โดยมีขอ้สังเกตเก่ียวกบั
ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีจะน าผลการปฏิบติังานมารับการประเมินเพื่อก าหนดต าแหน่งปฏิบติัการ
ระดบัตน้ท่ีมีประสบการณ์  (ตามขอ้ ๓๐ วรรคท่ี ๒ ของร่าง) 
   อน่ึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี            
๑/๒๕๕๐ เม่ือว ันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ได้พิจารณาก าหนดน ้ าหนักเกณฑ์การประเมินตาม
เอกสารแนบทา้ย (ร่าง) ขอ้บงัคบั  และมีความเห็นท่ีต่างจากคณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ วา่ควรคง
ขอ้ ๑๗ ใน (ร่าง) ขอ้บงัคบั โดยปรับขอ้ความเป็น “ให้มีการจดัท าบญัชีการก าหนดกรอบอตัราก าลงั
ขา้ราชการในสถาบนัอุดมศึกษารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบต าแหน่งเพื่อเป็นแหล่งอา้งอิงใน
การสืบคน้ และเพื่อแสดงความโปร่งใส” 
    จึ งน า เสนอท่ีประ ชุม เพื่ อพิ จ ารณาข้อสั ง เกต  และความ เ ห็นของ
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ ด้านกฎหมาย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั แล้ว
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการก าหนดระดบั
ต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัเป็นหลกั เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั เป็น
องค์กรท่ีแต่งตั้ งตามกฎหมาย และมีหน้าท่ีจัดท าข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลเพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
 

/๔.๔ แผนปฏิบติัราชการ ปี ๒๕๕๑  … 
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 ๔.๔ แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๑ และค าขอตั้ งงบประมาณเงินรายได ้
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ รองอธิการบดีวางแผนและ
พฒันา น าเสนอแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อขออนุมติั และขอความเห็นชอบ
เก่ียวกบัตวัช้ีวดัท่ีจะเสนอ ก.พ.ร. เพื่อเจรจา 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. อนุมติัโดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง ดงัน้ี 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  ๑ 
  - เพิ่มเติม ค าวา่  “ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม” ในเป้าประสงคท่ี์ ๑  
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  ๒ 
   - ให้ปรับช่ือประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเพิ่มค าว่า “การพฒันาวิชาชีพ
ครู”  เพื่อแสดงใหเ้ห็นความโดดเด่นของมหาวทิยาลยั ท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ครู 
   - ใหเ้พิ่มตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพครู 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  ๓ 
   - ตอ้งมีทิศทางแผนพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน และระบุเพิ่มในตวัช้ีวดั
ท่ี ๒ วา่  “ในสาขาท่ีตรงตามความตอ้งการ” 
   - ควรมีการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยั และการสอน 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  ๔ 
  - ควรมีทิศทางงานวจิยัท่ีชดัเจน 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  ๕ 
  - ควรมีตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการสอนและหลกัสูตร 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  ๗ 
  - ควรเพิ่มเป้าประสงค ์เพื่อสืบสานหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ใหต้วัช้ีวดัหลกัท่ีจะเสนอ ก.พ.ร. เพื่อเจรจา  ๒ ตวัช้ีวดั 
   - ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานของสถาบนัพฒันาคุณภาพครู 
   -  ระดบัความส าเร็จของการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้ 
  ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาเสนอเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีเหมาะสม 
  ส่วนอีก ๑ ตวัช้ีวดันั้นให้มหาวิทยาลยัพิจารณาเสนอตามความเหมาะสมซ่ึง
เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตบัณฑิตและพฒันาสังคม และให้ก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็น             
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ ไม่ควรเป็นตวัช้ีวดัระดบัปัจจยั 

/๔.๕  พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
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 ๔.๕ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตร
ปรับปรุง ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล และหลักสูตร        
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ซ่ึงไดผ้า่นความเห็นชอบของสภาวิชาการ ใน
การประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามล าดบั ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวิทยาลยั ดา้นมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พิจารณาแล้ว ๒ และ ๑ คร้ัง ตามล าดบั บดัน้ี สาขาวิชาได้ด าเนินการปรับแก้ตาม        
ความเห็นของสภาวชิาการ และคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแลว้ 
 มติที่ประชุม อนุมติัหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
และหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
 
  ๔.๖ (ร่าง)  โครงการจดัตั้งบณัฑิตวทิยาลยั 
  ดร.ทวศิีลป์ กุลนภาดล ผูป้ระสานงานบณัฑิตศึกษา น าเสนอโครงการจดัตั้ง
บณัฑิตวทิยาลยั  ต่อท่ีประชุมเพื่อขออนุมติัโครงการ 
  ท่ีประชุมมีการอภิปรายอยา่งกวา้งขวาง ดงัน้ี 
  ๑. เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะจดัให้เป็นระบบบริหารจดัการท่ีต่างจากการ
บริหารจดัการแบบราชการเดิม (Re-engineering) เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั แทนท่ีจะเป็นการรวบรวม
กระบวนงานเพื่อด าเนินการเช่นเดิม  (continuous  improvement)   
  ๒. การจดัตั้งคณะบณัฑิตวทิยาลยั ควรท าใหเ้กิดความเขม้แข็งของก าลงัคน
ทั้งภายในและภายนอก จึงควรมีการวางแผนการบริหารจดัการใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาร่วมมือให้มาก
และถือโอกาสบริหารจดัการแบบนอกระบบได ้
  ๓. การเปิดหลกัสูตรควรมีแผน ๓-๕ ปี ของการวิจยัเป็นชุดโครงการใน
หลกัสูตรนั้น ๆ ใหอ้าจารยป์ระจ าเสนอแผนการวิจยัควบคู่กบัการสอนในหลกัสูตรแลว้ให้ขอทุนวิจยั
จากกองทุนวจิยัของมหาวทิยาลยั 
  ๔. คณะบณัฑิตวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ควรสะทอ้น
ภาพการเป็นมหาวิทยาลยัทางการศึกษา หรือเป็นสหวิทยาการเพื่อการพฒันา (Graduate School of  
Education and Interdisciplinary) โดยพฒันาหลกัสูตรจากความร่วมมือของคณะต่าง ๆ ไม่ควรจดัให้
เป็นหลกัสูตรเด่ียว ๆ อย่างเช่นมหาวิทยาลยัอ่ืน ควรท าคุณภาพให้เขม้ขน้และเขม้แข็ง แต่อย่าเพิ่ง          
รีบขยาย ทั้งน้ีตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อน าผลผลิตสู่ตลาดแรงงานในสาขาสหวิทยาการ 
โดยมีการประสานกบั ก.พ. และคุรุสภา เพื่อรับรองคุณสมบติับณัฑิต 
   ๕. ตอ้งมีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจเพื่อน าสู่การปฏิบติั 

/มตทิีป่ระชุม อนุมติัใน  … 
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  มติที่ประชุม อนุมติัในหลกัการของการตั้งเป็นคณะบณัฑิตวิทยาลยั แต่ยงั
ไม่อนุมติัโครงการ ทั้งน้ีใหป้รับโครงการโดยเนน้การผลิตมหาบณัฑิตทางการศึกษาและสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาพร้อมงบประมาณ โดยใชแ้ผนงานเป็นตวัก ากบั (task force) แลว้น าเสนอท่ีประชุม       
คร้ังต่อไป  ทั้งน้ีอาจศึกษาไดจ้ากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ แนวทางการพฒันาระบบการจดัการศึกษา 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมทราบวา่ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั มีมติให้
มหาวิทยาลยัศึกษาแนวทางและพฒันาระบบการจดัการศึกษาให้เป็นระบบเดียวนั้น มหาวิทยาลยัได้
ประสานกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี เพื่อไปศึกษาการ
พฒันาดงักล่าวในวนัองัคารท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐  และจะไดน้ าผลมารายงานท่ีประชุมต่อไป 
  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๒  แนวทางในการปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ           
การศึกษา 

  เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบแนวทางการปรับปรุงเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะต่าง ๆ สืบเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก      
สมศ. และผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ และมีขอ้สังเกตเพื่อประกอบการด าเนินการ ดงัน้ี 
 ๑. แนวทางท่ีเสนอยงัไม่สอดคลอ้งกบัทุกตวัช้ีวดัท่ีมีคะแนนประเมินพอใช ้
จึงไม่ค่อยแน่ใจว่าแนวทางท่ีเสนอมานั้นจะช่วยยกระดบัคุณภาพได ้ทั้งน้ีขอให้น าขอ้เสนอท่ี ก.พ.ร. 
จะส่งมาเร็ว ๆ น้ีประกอบการพิจารณาดว้ย และตอ้งมีการติดตามเพื่อใหเ้กิดผล 
 ๒. ควรน าขอ้มูลจากงานวจิยัการพฒันาการจดัการศึกษา : สอดคลอ้งความ
ตอ้งการของสังคม  มาประกอบการก าหนดแนวทางเพื่อยกระดบัคุณภาพดว้ย 
 ๓. ขอให้ทบทวนเร่ืองการจัดท าวารสารชาติ โดยเห็นควรให้พัฒนา          
คุณภาพวิทยานิพนธ์ แลว้สนบัสนุนส่งเสริมให้เผยแพร่ในวารสารชาติท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งเวทีในการ
ประชุมระดบัชาติต่าง ๆ  แทนการจดัท าวารสารชาติท่ีเป็นของมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 

/๕.๓ ขอ้มูลหลกัสูตรท่ี … 
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 ๕.๓ ขอ้มูลหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมทราบความคืบหน้าของการพิจารณา
หลกัสูตรปรับปรุง  ขอ้มูล ณ วนัท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  วา่  
   มหาวทิยาลยัมีการจดัการศึกษา รวมทั้งส้ิน  ๔๙  หลกัสูตร   
   สภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัแลว้  ๓๘  หลกัสูตร 
    ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/รับรองอย่างเป็นทางการ
แล้ว ๓๒ หลกัสูตร อีก ๖ หลกัสูตร ก าลงัอยู่ระหว่างการปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    อน่ึง จากการประชุมคร้ังก่อน มีข้อสังเกตเก่ียวกับข้อมูลท่ีน าเสนอว่า            
ไม่ระบุวนัท่ีสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต แต่มีวนัท่ีท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบนั้น ตรวจสอบแล้ว พบว่าหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ได้รับอนุมติัจากสภา
มหาวทิยาลยัตั้งแต่วนัท่ี  ๑๐  มีนาคม  และวนัท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
   ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๔ เปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียน          
ผูบ้ริหาร และผูแ้ทนผูบ้ริหารในสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีซ่ึงเป็นผูรั้ กษาการให้เป็นไปตาม             
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงมีค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง  และใหมี้การด าเนินการคดัเลือกใหม่แลว้มีค าสั่งแต่งตั้งใหม่ 
  ทีป่ระชุม รับทราบ   
 

 ๕.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การจดัสรรเงิน
รางวลั 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอท่ีประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินรางวลั งวดท่ี  ๑  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙   
  มติทีป่ระชุม รับทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 ๑. เ งินรางว ัล เ ป็น เ งินรางว ัลจากผลการปฏิบัติง านโดยรวมของ
มหาวิทยาลยั  ดงันั้นการจดัสรรเงินรางวลัตอ้งค านึงถึงอตัราก าลงัท่ีเป็นอตัราจา้งดว้ย ซ่ึงสามารถน า
เงินรายไดส้มทบเพื่อจดัสรรเป็นเงินรางวลัไดต้ามความเหมาะสม  
 ๒. มหาวทิยาลยัตอ้งเตรียมระบบภายในเพื่อรองรับ พ.ร.บ. วา่ดว้ยพนกังาน
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิต่าง ๆ เช่นเดียวกบัขา้ราชการ และจะมีผลบงัคบัใชใ้นเร็ววนัน้ี 

/๓. ใหค้ณะกรรมการบริหาร… 
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 ๓. ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัพิจารณาเกณฑ์การ       
จดัสรรเงินรางวลั 
 ๔. การน าเงินเพิ่มพิ เศษผู ้บริหารมาจัดสรรให้แก่อัตราจ้างตามท่ีได้
ด าเนินการในคร้ังก่อนนั้น อาจไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความลักลัน่ได้ หากมีการปรับเปล่ียน
ผูบ้ริหาร 
 ๕. มหาวิทยาลยัควรมีหนงัสือถึง ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัขอ้จ ากดัใน
การจดัสรรเงินรางวลัดงักล่าวกบัสิทธิอนัพึงไดรั้บของอตัราจา้ง 
 
ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
  ไม่มี 
 
  เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้ว   
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙.๓๐ น.                            
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐   น. 
                     
    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม                นางพรพรรณ   นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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