สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๔
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ รับรองรายงานฉบับนีแ้ ล้ว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
_____________________________________________________________________________
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ
รตะนานุกูล
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์
ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางสาวเฟื่องฟ้า
เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. นายกิตติรัตน์
มังคละคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. ดร.มนตรี
นุ่มนาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. นายมานัส
ทารัตน์ใจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. ดร.สมชัย
ว่องอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี
ชัยเสรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐. ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
อธิการบดี
กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
๑๓. นางบุญมี
ศรีสุข
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
๑๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์
ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๖. อาจารย์ธรรมรัตน์
สิมะโรจนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๗. อาจารย์สุรีย์พร
ธรรมิกพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๒๑. อาจารย์วิทยา
เต่าสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี
เลขานุการฯ
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางนฤชล

เรือนงาม

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
/๒. นางสาวประนอม ....

-๒-

๒. นางสาวประนอม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ
๕. อาจารย์วัชราภรณ์
๖. นายปิยะ
๗. นางสาวจิตติมา
๘. นางสาววิภาวรรณ
๙. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์
๑๐. นายพรศักดิ์
๑๑. นายใหม่

เงินบุคคล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
พาหะนิชย์ รองอธิการบดี
ทองสุก
ผู้ช่วยอธิการบดี
สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี
นุชพงษ์
หัวหน้าหน่วยงานนิติการ
ศรีวรรณโสภณ หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ
เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนการประชุม
ปิ่นศิริ
รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการประชุม
พุดเผือก
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
คณะทำงานควบคุมระบบฯ
เวชเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทำงานควบคุมระบบฯ
เดชอุดม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทำงานควบคุมระบบฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน ๒ ท่ าน ซึ่งเข้ าร่ ว มประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร์ ผ่ านระบบการประชุ ม อ อนไลน์
(โปรแกรม ZOOM) ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย นำเสนอว่ าสภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มครั้งที่
๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุมัติแต่งตั้ง
บุ คลากรสายวิ ชาการให้ ดำรงตำแหน่ งทางวิ ชาการ รวมทั้ งสิ้ น ๓ ราย รวมทั้ งมี นั กศึ ก ษาที่ ส ร้างชื่ อเสี ยงให้ กั บ
มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัล จำนวน ๒ ราย มหาวิทยาลัยได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดี โดยรับมอบ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ได้แก่
บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่
๑. อาจารย์ รติย า สุ ท ธิธ รรม พนั กงานมหาวิท ยาลั ยสายวิช าการ สั งกัด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
๒. อาจารย์วรากรณ์ สุดสงวน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒
๓. อาจารย์ น ลิ น า ไชยะ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ สั ง กั ด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๑
/นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ....

-๓-

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
๑. นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดเรียงความในการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี
๒๕๖๓ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นายวิรุ จ น์ ผ่ านผล นั กศึก ษาสาขาวิช ารัฐ ศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภท
นักเรียนนักศึกษา จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไขดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ แ ทนผู้ ค ณาจารย์ เสนอขอแก้ ไขระเบี ย บวาระที่ ๓.๑ รายงานการดำเนิ น งานโครงการเขตพั ฒ นาพิ เศษ
ภาคตะวันออก (EEC) หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๙ จาก “.... เครือข่ายการศึกษาอาชีวภาคตะวันออก....” เป็น “....
เครือข่ายการศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก....”
๒. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร เสนอขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ดังนี้
๒.๑ หน้ า ๑๐ บรรทั ด ที่ ๒๙ จาก “.... โดยจั ด สรรจากงบเงิ น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้” เป็น “.... โดยจัดสรรจากงบเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ดังนี้”
๒.๒ หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๒๔ จาก “.... และมีภาวการณ์ระบาดของโรคไวรัส
โควิด-๑๙ ...” เป็น “.... และมีภาวะการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ...”
๒.๓ หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๓๔ จาก “ .... อัตราอาจารย์ต่อนักศึกษษ ภาระ”
เป็น “.... อัตราอาจารย์ต่อนักศึกษา ภาระ”
ที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขให้ถูกต้อง
๒.๒ รายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ (ลั บ ) ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)

/ระเบียบวาระที่ ๓ ....

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ รายงานการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอโครงการ U๒T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างราก
แก้วให้ประเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า U๒T มีการดำเนินการในพื้นที่ ๑๕ ตำบล
วัตถุประสงค์
๑. ยกระดั บ เศรษฐกิ จและสั งคมรายตำบลแบบบู รณาการโดยมหาวิ ท ยาลั ย
เป็น System Integrator
๒. การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
๓. ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณ ฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้ มีงานทำ
และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
๔. ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินการ
๑. การพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่
๒. การสร้างและพัฒนา Creative Economy
๓. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน
๔. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy
เป้าหมาย
๑. องค์กรชุมชน ตำบลมีสมรรถนะในการจัดการสูง
๒. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
๓. ความสามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย
๔. สัมมาอาชีพ เต็มพื้นที่
๕. เกษตรทฤษฎีใหม่
๖. สระน้ำประจำครอบครัว
๗. การจัดการวิสาหกิจ
๘. การฝึกอบรมด้านสังคม
๙. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
๑๐. ตำบลปลอดภัย
๑๑. การพัฒนาคุณภาพ
๑๒. ระบบสุขภาพตำบล
๑๓. ศูนย์เรียนรู้ตำบล
๑๔. ระบบความยุติธรรมชุมชน
๑๕. ระบบสื่อสารชุมชน
๑๖. ตำบลทำความดี
มีการประเมินผลลัพธ์ของโครงการในแต่ละตำบลและจัดกลุ่ม แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
๒. กลุ่มตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง
๓. กลุ่มตำบลที่อยู่รอด
/มีตัวชี้วัดระดับตำบล ....
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มีตัวชี้วัดระดับตำบล ๑๔ ตัวชี้วัด รับสมัครบุคคลเพื่อร่วมโครงการ ๒ ระยะ
(ระยะที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) เพื่อจ้างงานโดยมีเป้าหมายการจ้าง
๓๐๐ อัตรา จากกลุ่มประชาชน ๗๕ คน และบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ๑๕๐ คน ปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร
ไม่ครบ ๓๐๐ คน เนื่องจากผู้ที่สมัครนั้นต้องอยู่ในท้องถิ่นที่ร่วมโครงการเท่านั้น หลังจากนั้นมีการปฐมนิเทศ
พร้อมกันจากมหาวิทยาลัย ๗๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตามนโยบายจาก สป.อว. โครงการต้องประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
โครงสร้างการดำเนินงานโครงการ U๒T นโยบายจาก สป.อว. มีมหาวิทยาลั ย
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (๑๕ ตำบล) Coreteam ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง ขึ้ น หน่ ว ยงานที่ เป็ น SE ของ
เบทาโกร และบริษัทสร้างสรรค์ปั ญญา มาร่วมทำงานในการพัฒ นาให้ ผู้ทำงานมีทักษะ โดยเรียกทีมทำงาน
ในระดั บ ตำบลว่ า Tambon integrator ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ จ ะมี ทุ ก คณะร่ ว ม
ดำเนินการ และกำกับดูแล ประกอบด้วย
(๑) คณะวิทยาการจัดการ ดูแล ๔ ตำบล มีทีมของผู้จ้างงานหรือที่เรียกว่า Actor
จำนวน ๘๐ คน
(๒) คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดู แล ๓ ตำบล มีที ม ของผู้ จ้างงานหรือ
ที่เรียกว่า Actor จำนวน ๖๐ คน
(๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูแล ๓ ตำบล มีทีมของผู้จ้างงานหรือ
ที่เรียกว่า Actor จำนวน ๖๐ คน
(๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูแล ๓ ตำบล มีทีมของผู้จ้างงานหรือที่เรียกว่า
Actor จำนวน ๖๐ คน
(๕) คณะครุ ศ าสตร์ ดู แ ล ๒ ตำบล มี ที ม ของผู้ จ้ า งงานหรื อ ที่ เรี ย กว่ า Actor
จำนวน ๔๐ คน
โดยมีเงื่อนไข สป.อว. ส่วนกลางจะต้องเติมทักษะ ๔ ทักษะให้กับผู้จ้างงาน มีการ
บั งคั บ ทั ก ษะในเรื่ อ งของการเงิน ผ่ านโปรแกรมตลาดหลั ก ทรัพ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด แบบ offline ด้ ว ย
เป็ น Digital Literacy มากกว่าจำนวนชั่วโมงที่ ส่ วนกลางกำหนดไว้โดยให้ เป็นเนื้อในเดียวกันกับ การทำงาน
Digital Literacy คนที่ทำงานจะนำเสนอผลงานของตัวเองผ่านสื่อยูทูป และเป็นยูทูปเบอร์ สามารถที่จะสร้าง
อาชีพ สร้ างงานจากการที่ ท ำคอนเทนต์ได้ด้ว ย ทั กษะของ Social Literacy มี การทำไทม์ ไลน์ ป ระกบตลอด
ทุกช่วงการทำงานทั้งหมด โดยที่เป็นการถอดบทเรียน การเติมทักษะที่จำเป็นตลอดช่วงการทำงาน Financial
Literacy จะใช้ Money Coach ซึ่งเป็น Coach ส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ด้วย แต่ว่าจะมาสอนในเรื่องการ
วางแผนการจัดการการเงินส่วนบุคคล การลงทุน เรื่องของทักษะ English Literacy ใช้ทีมของมหาวิทยาลัยเติม
เต็ ม หลั งจากทำสื่ อ ทำคอนเทนต์ แ ล้ ว เขาสามารถที่ จ ะสื่ อ สารอย่ า งง่า ย ๆ และสามารถทำคอนเทนต์ เป็ น
ภาษาอังกฤษผ่าน youtube ได้
ในการทำงานนี้ จ ะมี ก ารจั ด ทำข้ อ มู ล พื้ น ฐานระดั บ ตำบล ซึ่ ง มี แ บบฟอร์ ม
จากส่วนกลาง จะต้องกรอกข้อมูลที่ส่วนกลางกำหนดมาเป็นช่วง ๆ เรียกว่าระบบ PBM โดยจะมีการรายงาน
ผ่านระบบดังกล่าว ๓ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายงานผ่านระบบ PBM วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔
ช่วงที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานผ่านระบบ PBM วันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๖๔
/ช่วงที่ ๓ เดือนธันวาคม ....
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ช่ว งที่ ๓ เดื อนธันวาคม ๒๕๖๔ รายงานผ่ านระบบ PBM วัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม
๒๕๖๔
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยลงไปดำเนินโครงการครอบคลุม ๔ อำเภอ ๑๕ ตำบล ดังนี้
๑. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ได้แก่ ตำบลดอนฉิมพลี ตำบลดอนเกาะกา
๒. อำเภอคลองเขื่อน ได้แก่ ตำบลบางโรง ตำบลก้อนแก้ว ตำบลคลองเขื่อน
ตำบลบางเล่า
๓. อำเภอบางคล้า ได้แก่ ตำบลหัวไทร ตำบลบางคล้า ตำบลท่าทองหลาง ตำบล
บางสวน ตำบลสาวชะโงก ตำบลเสม็ดใต้ ตำบลเสม็ดเหนือ
๔. อำเภอท่าตะเกียบ ได้แก่ ตำบลท่าตะเกียบ และตำบลคลองตะเกรา
เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ เบื้องต้นหลังจากที่ได้มีการทำงานแล้ว ในโครงการแรก
เรียกว่า โครงการ Quick Win มีการจัดกลุ่มภารกิจที่ลงไปทำงานจะอยู่ในกลุ่มที่ ๑ การสร้างอาชีพ และเป็นการ
สร้ า ง Creative Economy นอกนั้ น จะเป็ น เรื่ อ งของบริ ก ารชุ ม ชน และที่ น้ อ ยสุ ด จะเป็ น เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่กระจายอยู่
ก่อนที่จ ะดำเนิน โครงการจะมี การสำรวจข้ อ มูล และนำมาสั งเคราะห์ ถึงสภาพ
ปัญหาจากสถานที่จริง แล้วเกิดเป็น Quick Win ลงไปทำงาน เช่น ตำบลดอนฉิมพลี จะเป็นเรื่องการใช้สารเคมี
และเรื่องการท่องเที่ยวด้วย ตำบลดอนเกาะกา เป้าหมายเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ ตำบล
บางโรง มีเรื่องของการจั ดการผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุมชน เน้นเรื่องการจัดจำหน่าย ตำบลก้อนแก้ว เป็น เรื่องของการ
สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลคลองเขื่อน เป็นเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเน้นเรื่องของ
สมุน ไพร ตำบลบางเล่ า เป็ น เรื่ องเกษตรผู้ ปลู กมะพร้าว โดยเน้น เรื่องการจัดตั้งกลุ่ มวิส าหกิจ ตำบลหั ว ไท ร
เน้นผลิตภัณฑ์สินค้าหลัก เช่น มะม่วง กล้วย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย ตำบลบางคล้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒ ผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย ตำบลท่าทองหลาง การแปรรูปมะพร้าว และสร้างมาตรฐาน
ให้ กับ กลุ่ มวิส าหกิจชุมชน ตำบลบางสวน ก็เป็น ผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนเช่น เดี ย วกัน ตำบลสาวชะโงก เป็นการทำ
แผนการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลเสม็ดใต้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ๒ ผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องปลาน้ำจืดและแผนการ
บริ ห ารจั ด การน้ ำ ตำบลเสม็ดเหนื อ มี การยกระดั บสิ น ค้าเพื่ อให้ ได้ มาตรฐานการรับ รอง ตำบลท่ าตะเกีย บ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และตำบลคลองตะเกรา เป็นเรื่องของการศึกษาปฐมวัย
แผนการดำเนินงาน ๙ ระยะ ขณะนี้อยู่ในช่วงระยะที่ ๔ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเด็น Gap ของพื้นที่และออกโครงการ Quick Win ถัดไปจะทำโครงการที่เป็นโครงการเชิงประเด็นของพื้นที่
และมีโครงการที่เป็นโครงการ integrate ซึ่งสังเคราะห์จากข้อมูลความต้องการทั้งของจังหวัด ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีอีก ๒ โครงการหลัก ที่จะกำหนดโครงการออกไป โครงการนี้จะเริ่มต้นการจ้าง
งานและเสร็จสิ้นที่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และให้จ้างเพิ่มอีก ๑ เดือน เป็น ๑๒ เดือน
อธิการบดี นำเสนอเพิ่มเติม แนวทางขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(Chachoengsao Smart City) ว่าในส่ วนของ U๒T ได้เติมความรู้ใน ๔ ทักษะ สิ่ งสำคัญ คือ ทักษะที่ตำบล
ต่ าง ๆ ได้ รั บ พยายามที่ จ ะเติ ม ในเรื่ อ งของเทคโนโลยี รวมทั้ งนวัต กรรมต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เกิดขึ้นกับชุมชน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น มองแล้วว่าสามารถผูกโยงโครงการของจังหวัดได้ จังหวัดจึงได้
ตั้งคณะทำงานในเรื่องของ Smart City แนวทางการประชุมของคณะทำงานที่ผ่านมามีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของ Smart People ต้นทุนของ U๒T ถือว่านำเอา
นวัตกรรมหรือการเรียนรู้การจัดการชุมชนให้เข้าสู่ใน sector ของเกษตรกร sector ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน
หรือแม้กระทั่งชุมชนที่อยู่ ในตำบลต่าง ๆ เพราะฉะนั้ นคณะทำงาน ต้องมาพิ จารณาว่าเกณฑ์ ในการพั ฒ นา
/Smart City ของจังหวัด ....
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Smart City ของจังหวัดมีอะไรบ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่ าราชการจังหวัดได้ให้แนวทางและให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาท
ในเรื่องของ Smart People มีการประชุมกับ Depa เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พิจารณาเกณฑ์การยื่นคำขอต่าง ๆ
ดังนั้ น การขับ เคลื่ อนในเรื่ องของพลเมืองดิจิทั ลหรือ Smart People จึงมีเครือข่ายหลายกลุ่ มด้วยกัน ทั้งนี้
มหาวิท ยาลั ย ได้ เข้ าร่ว มกิ จ กรรมโดยมี บ ทบาทสำคัญ ในการขั บ เคลื่ อนการสร้างหลั ก สู ตรระยะสั้ น ยึด ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ของจังหวัด และ Chachoengsao Model รวมทั้งวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย
สำหรับแนวทางการพัฒนาของ ๓ จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทราถูกให้เป็นต้นแบบของการจัดระบบการศึกษาโดยมี
ในเรื่องของสายน้ำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาลุ่มน้ำบางปะกง เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ แล้วได้ตั้ง Positioning ของ
จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเป็น เมืองอุตสาหกรรมสี เขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม และแหล่งการผลิตเกษตร
ปลอดภัย
เกณฑ์ในการจัดจังหวัดให้เป็น Smart People มีเกณฑ์อยู่ ๓ ประการ ดังนี้
๑. พลเมืองมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Knowledgeable and
digitalcitizen)
๒. สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการเรี ย นรู้ ที่ ไม่ สิ้ น สุ ด
(Creative and life long learning environment)
๓. การอยู่ ร่ ว มกัน ด้ว ยความหลากหลายทางสั งคม (Inclusive society) หรือ
Smart City
มหาวิทยาลัยจึงนำแนวทางเหล่านี้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ รวมทั้งกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น ภายใต้ งบประมาณของจังหวัด ดังนั้น ฉะเชิงเทราคงต้องปรับตัว เตรียมตัวสู่ การเป็นเมืองอัจฉริยะ
โดยอาศัย ๓ ส่วน ในเรื่องของการพัฒนา Smart City ก็คือ People, Process (กระบวนการในการพัฒนา) และ
Platforms การพัฒนาทางด้านประชาชนทั่วไป ดังนั้นการดำเนินงานมองเป็น ๕ ส่วนด้วยกัน
๑. เติ ม เต็ ม Digital Competence requires a Lifelong Learning approach
การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะดิจิทัลจะต้องใช้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. Learning Space (๑ ตำบล ๑ Learning space) รวบรวม Tool ที่ทันสมัย
ได้แก่ ๓D Printer, ๓D Scanner, Rob ot และให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับผู้ น ำด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตระดับโลก เช่น Cisco Academy, DevNet
๓. Application in smart city (เรารักแปดริ้ว)
๔. Smart educational institution ( Schools, University, Institutions)
มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนา Platforms ร่วมกัน
๕. การสร้าง Community ในเรื่องของ HackAthon Chachoengsao Smart
city อาศัยบทบาทของมหาวิทยาลัย จังหวัด และทางธนาคารกรุงไทย เป็น Platforms การสร้างการเรียนรู้
การพิตชิ่ง (Pitching) ของสถานประกอบการต่าง ๆ หรือการสร้าง Startup
ดั ง นั้ น ในส่ ว นของ People มี ห ลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ICDL
ซึง่ เป็น Platforms ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และกำลังจะขยายการพัฒนาในกลุ่มข้าราชการหรือประชาชน
ทั่ว ไป โครงการเร่งด่วนที่ดำเนิ น การที่ เป็ น Shot course ผ่ านสถาบั นพั ฒ นาศักยภาพกำลั งคนแห่ งอนาคต
(สพก.) มีหลักสูตรระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมา และเห็นว่าจังหวัดต้องการให้สร้างศูนย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต หรือแม้กระทั่ง Life Long Learning การจัดการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายก็จะมีหลายกลุ่ม
ด้วยกัน คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มประชาชน ซึ่งผ่านกลุ่ม U๒T มีอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิม ผ่ านโครงการยุทธศาสตร์
ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม ที่ ๒ กลุ่ ม นั ก เรียน นั ก ศึ กษา ตั้ งแต่ ป ฐมวั ยจนถึง ๒๒ ปี กลุ่ ม ที่ ๓ คื อ
/คนทำงานภาครัฐ และกลุ่มที่ ๔ ....

-๘-

คนทำงานภาครัฐ และกลุ่มที่ ๔ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น แนวทางการทำงานยึดแผนนโยบายการบริหารประเทศ
สนับสนุนคนในศตวรรษที่ ๒๑ แนวทางการดำเนินงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งเป้ าหมายว่าในการ
ขับ เคลื่ อนจะมีงบประมาณของจั งหวัดในการขับเคลื่ อนทั้งหมด ๔ กลุ่ มด้ว ยกัน คือ กลุ่ ม CEO ของจังหวัด
ฉะเชิงเทราในเรื่องการปรับ Mindset กลุ่มที่ ๒ คือ ประชาชน กลุ่มที่ ๓ คือ เยาวชน และกลุ่มที่ ๔ คือ บุคลากร
ภาครัฐ ตรงนี้เป็นเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๑ กับปี ๒๒ เพราะฉะนั้นในกลุ่มของประชาชนในการสร้างการ
เรียนรู้ก็จะมีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกจัดทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนของ U๒T ก็เป็น
แนวทางในการพัฒ นาซึ่งรองอธิการบดีวางแผนฯ ได้เกริ่นถึงแนวทางการพัฒ นาที่ผ่านมา ในส่วนของ Place
(สร้างท้องถิ่น ให้ น่ าอยู่ น่ าท่ องเที่ ยว) มองแล้ วว่าในการทำงานนั้นต้องสร้างต้นแบบ ซึ่ง KCC มีต้นแบบการ
ทำงานของจังหวัดอยู่แล้ว มีการขอยูเนสโกในการขอเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะฉะนั้นสร้างโมเดลในการพัฒ นา
ร่วมกับจังหวัดก็คือ KCC ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับอำเภอต่าง ๆ โดย
ใช้งบประมาณของอำเภอและตำบล อัน นี้ ก็จะเป็ นแนวทางการพัฒ นาของ Smart city ในความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ประชุมมีข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. เนื่ อ งจากเป็ น โครงการภาคใหญ่ ข องทั้ งประเทศ ทุ ก มหาวิท ยาลั ยจะต้ อ ง
ดำเนินการ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้งบประมาณจ้างคน มีทั้งเงิน มีทั้งคน และมีทั้งส่วนที่จะไปทำงานร่วมกับ
ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะเอา membrane เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
Overlay ดูเป็นรายกรณี เช่น ถ้าจะดำเนินการตามพระบรมราโชบายคือราชภัฏต้องดูแลเรื่องโรงเรียน เรื่อง
การศึก ษา เราจะบอกว่าจะทำให้ โรงเรี ย นของฉะเชิงเทรา มี เด็ กเก่ง เรีย กว่าภายในห้ าปี ข้างหน้ า ค่าเฉลี่ ย
การศึกษาของฉะเชิงเทราควรจะอยู่ใน TOP ๑๐ ของประเทศสมมตินะ เด็กที่จะจ้างเข้ามา ข้อมูลที่จะต้องไปเก็บ
Network แล้วงบประมาณที่มี ควรจะเอามาทำ domain focus กับบางเรื่อง ถ้าหากว่าพอจะตอบรับทำได้กับ
โจทย์ของ U๒T ถ้าโจทย์เป็นเรื่องอาชีพ อาจจะมาในเรื่องโรงเรียนก็ได้ ถ้าเปิดทางให้ทำให้เก็บข้อมูลโรงเรียนทั้ง
จังหวัด ก็จะทำให้สามารถทำตามพันธกิจ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ด้ วยเงินทีเ่ ขา
เปิดให้บริโภค ถ้ามหาวิทยาลัยบอกว่ากำลังจะทำเรื่อง Smart city โดยนำโอกาสนี้ลงไปถึงเกษตรกร ทำให้การ
เป็น Smart Farmer ขึ้นมา เด็กที่ลงไปเก็บข้อมูลอาจจะต้องตรวจสอบตั้งแต่ ultra capture ระดับ typical
Literacy ของเกษตรกร ความเป็นไปได้ว่าจะสอนลูกหลานเพื่อเข้ามารับช่วงต่อหรือไม่ จะทำให้สามารถทำงาน
ได้มากขึ้น ประเด็นที่จะเตือน คือ ตอนนี้อยู่ระยะที่ ๔ อยู่ในช่วงการวิเคราะห์ เป้าหมายของแต่ละตำบล มองไป
ถึง Impact เช่น จะสร้างรายได้เพิ่ม ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งพันถึงสองพั น
บาท อันนี้ต้องการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ต้องใช้ Impact platform มาวิเคราะห์ ว่าถ้าจะทำให้เกิดผล
เช่น นี้ ต้องทำอะไรบ้ าง รายได้จ ะมาจากไหนหรือ จะทำให้ เกิดมาตรฐานอะไรสั กอย่าง หรือ ชาวบ้านเปลี่ ย น
พฤติกรรม ต้องผ่ านขั้น ตอนอะไรบ้าง เมื่อถอยลงมาอีกสัก ๒-๓ ระยะ จะเห็ นกิ จกรรมที่จะต้องทำ ถึงจะมา
ออกแบบระยะที่ ๕ ได้
๒. เรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัต กรรม (อว.) มหาวิท ยาลั ย ควรใช้โอกาสที่ มี ให้ เกิด ประโยชน์ ไม่ใช่ เฉพาะเรื่อ งของการทำงานเชิงพื้ น ที่
อย่างเดียว มหาวิทยาลัยจะได้ข้อมูลเพือ่ นำมาสังเคราะห์สำหรับการทำงานในเชิงนโยบายและการบริหารด้วย
๓. จากตัวเลขที่บอกว่ามีคนมาสมัครไม่ครบตามเป้าหมาย ทั้ง ๆ ที่ตัวเลขของ
การว่างงานมีถึง ๙ ล้านคน แสดงให้เห็นว่า คนไทยไม่ยอมสมัครงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
/๓.๒ การดำเนินการตามมติ ....

-๙-

๓.๒ การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุม แล้วมีการมอบหมายการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา นั้น เพื่อให้การติดตามการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
๑. พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๓ มีมติมอบหน่วยงานนิติการปรับปรุง และรวมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เป็นฉบับเดียวกั น นั้น บัดนี้ อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้ อบังคับ
พิจารณา
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แล้ ว มี ม ติ ม อบผู้ อ ำนวยการสำนั ก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย นนำข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิท ยาลั ย
ไปประกอบการพิ จ ารณาจั ด ทำรู ป แบบการทำงานของระบบคลั งหน่ ว ยกิ ต แล้ ว เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณา นั้น บัดนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการระบบคลังหน่วยกิต (จัดทำประกาศ/ข้อบังคับ/พัฒนา
ระบบสารสนเทศ Credit Bank) ซึ่งได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างข้อบังคับแล้ว ๑ ครั้ง
๓. พิ จารณาการปรับเปลี่ ยนสถาบั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู เป็ นสถาบั น พั ฒ นา
ศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาการปรับเปลี่ยนสถาบันพัฒนาคุณภาพครู เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน
แห่ งอนาคต แล้ ว มี ม ติ ม อบมหาวิท ยาลั ย ทำการศึ ก ษาส่ ว นงานภายในอื่น ภายในมหาวิท ยาลั ยเกี่ย วกั บ การ
ดำเนิ น งาน การบริห ารจั ดการ พั น ธกิจ ว่ายังสมควรคงไว้ห รือไม่ แล้ วเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิ จารณา นั้ น
สภามหาวิทยาลัยออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อจัดตั้ง สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน
แห่งอนาคต และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคตแล้ว และได้จัดให้มีการ
ประชุ มคณะกรรมการประจำสถาบั น ฯ เมื่ อวันที่ ๑๖ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔ เพื่ อพิ จารณาแผนการดำเนิ นงาน
เรียบร้อยแล้ว ส่วนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบมหาวิทยาลัยทำการศึกษาส่วนงานภายในอื่นภายใน
มหาวิท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานการบริห ารจั ดการ พั น ธกิจ ว่ายังสมควรคงไว้ห รือ ไม่ แล้ ว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนิ นงาน
ทีจ่ ะรายงานเข้าสภามหาวิทยาลัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๔. คำพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด กรณี ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รับทราบคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยมอบอธิการบดีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา
/แนวทางการดำเนินงาน ....

-๑๐-

แนวทางการดำเนิ นงานเพื่อเตรียมการรองรับการแก้ปัญหา นั้น มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการประชุม ๒ ครั้ง และกำลัง
จัดทำข้อมูลเงินเดือนและแผนการใช้งบประมาณในการจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอที่ประชุม
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕. พิจ ารณาการร้องขอให้เยียวยา กรณี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในการจั ด
กิจกรรมของโรงเรียนสาธิต
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาการร้องขอให้เยียวยา กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
สาธิต แล้ วมีมติ มอบมหาวิทยาลั ย แต่ งตั้งคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาเกี่ ยวกั บ ค่ าขาดรายได้ที่ น างสาวน้ ำฝน
ประทุ ม ทาน ไม่สามารถประกอบอาชี พได้ในขณะรักษาพยาบาล นั้ น หน่ วยงานนิ ติ การได้ จั ดทำคำสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการฯ เสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อย ซึ่งมีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง และกำลังพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนนำเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
๖. รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณารายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านวิชาการแล้วมีมติ เห็นชอบแต่งตั้ง
คณะทำงาน ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และ
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดีเห็นสมควร รวมไม่เกินจำนวน ๑๒ คน สังเคราะห์
และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ สั งเกต และข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม แล้ ว นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ภายในสามเดือ น นั้น อธิการบดีได้เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการ
ประชุม ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๗. พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนคริ น ทร์ เรื่ อง มาตรการช่ วยเหลื อ นั กศึ กษาที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากโรคไวรั ส โคโรนา (COVID-19)
(ฉบับที่ ๒)
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่ อง มาตรการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) แล้วมีมติมอบคณะกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ว่าขัดหรือแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่ และ
ต้องดำเนินการแก้ไขข้อกฎหมายใดเพื่อรองรับการดำเนินการ นั้น คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ระเบียบ
วาระที่ ๕.๒
มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามเสนอ
๓.๓ การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมีการพิจารณาและมี รายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)
/ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระ ....

-๑๑-

ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาเลือกคณบดีคณะครุศาสตร์ และ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาเลือกคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัย หารือที่
ประชุ ม ว่ า ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒ ต้ อ งลงคะแนนเลื อ กคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ และคณบดี ค ณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ วรรคสี่ เกี่ยวกับการลงมติในการเลือกคณบดีให้ดำเนินการโดยการลงคะแนน
ลับ การประชุมในวันนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์
สามารถลงคะแนนในการเลื อ กคณบดี ได้ ห รือ ไม่ ประกอบกั บ พระราชกำหนด ว่าด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑) (๒) กำหนดให้ ผู้ ร่ ว มประชุ ม แสดงตนเพื่ อ ร่ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุ ม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผย
และการลงคะแนนลับ เพราะฉะนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จึงสามารถดำเนินการลงคะแนนลับได้
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ร่ ว มกั น ว่ า ให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ ยู่ ในห้ อ งประชุ ม
ลงคะแนนลับ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ พิจารณาเลือกคณบดีคณะครุศาสตร์
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย นำเสนอว่ า คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ จะครบวาระ
การดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ พิ จ ารณาเลื อ กและแต่ งตั้ ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย เป็ น กรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏมีผู้ ผ่านการสรรหาเป็นผู้ สมควรดำรงตำแหน่ งคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ได้แก่
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
๒. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิ ริ บ รรณพิ ทั ก ษ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อ ปรากฏว่า
มีผู้สมัครจำนวน ๑ ท่าน และได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๒ ท่าน ซึ่งทั้ง ๓ ท่านได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา และข้อบังคับดังกล่าว หลังจากนั้น
ได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครมานำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยนำเสนอ
ต่อประชาคมและมีคณะกรรมการสรรหาฯ รับฟังด้วย และได้เชิญ ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครมาสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มี การให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ ได้ป ระกาศ ซึ่งใน
ประกาศมี การแจ้ งเกณฑ์ การให้ คะแนนด้ว ย คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอรายชื่ อผู้ ผ่ านการสรรหาเป็ น
ผู้ ส มควรดำรงตำแหน่ งคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ตามลำดั บ ตั ว อั ก ษร จำนวน ๓ ราย เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย
/นายกสภามหาวิทยาลัย ....

-๑๒-

นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หารื อที่ป ระชุม ว่าตามความในข้อ ๑๐ แห่ งข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่า
“การลงมติของสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีให้ลงคะแนนลับ กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ผู้จะได้รับคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้นำผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองลำดับมา
ลงคะแนนเลือกใหม่ หรือจะมีมติให้ดำเนินการสรรหาใหม่ ก็ได้” ถ้าเสียงเป็นเอกฉันท์ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่เกินกึ่ง
หนึ่ง หมายความว่าจะต้องนำคะแนนสูงสุดสองลำดับมาลงคะแนนเลือกใหม่ หรือจะมีมติให้ดำเนินการสรรหา
ใหม่ก็ได้ จึงขอหารือการตีความข้อบังคับนี้ก่อน
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าควรให้
ถึงเหตุการณ์เช่นนั้นก่อน จึงนำมาหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าหากการลงคะแนนรอบแรกคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง
ไม่มีปัญหา หากคะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งจึงนำมาหารือว่าจะดำเนินการอย่างไร และหากรายที่สามคะแนนน้อยก็นำ
เฉพาะสองรายมาพิจารณาลงคะแนนใหม่ แล้วถ้ายังไม่เกินกึ่งหนึ่งอีกจึงหารือที่ประชุมว่าจะดำเนินการอย่างไร
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและมีความเห็นว่า เนื่องจากผู้เข้ารับการสรรหาได้แสดง
วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะต่อประชาคม และคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้เข้ารับการ
สรรหาตอบคำถามคนละไม่เกิน ๑๐ นาที โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดคำถามร่วมกัน ดังนี้ “ตอนนี้
บทบาทของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำพันธกิจทั้งการสอน ควบคู่กับการทำวิจัย หรือบริการวิชาการ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในสถาณการณ์ ปั จจุ บั น มหาวิทยาลั ยมีจำนวนนั กศึกษา รายได้ และงบประมาณที่ ล ดลง
ถ้าอาจารย์เข้ามารับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์จะมีแนวทางในการกระตุ้นและผลักดันให้อาจารย์
ทุกคนในคณะครุศาสตร์ทำพันธกิจมากกว่าการสอนอย่างเดียวได้อย่างไร” ให้ผู้เข้ารับการสรรหาเข้ามาตอบ
คำถามก่อน-หลังตามลำดับตัวอักษร และผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์แต่ละคนตอบคำถาม ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
นอกจากผลิ ต บั ณ ฑิ ต จะต้ อ งมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมและส่ งผ่ า น
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม ด้วย ปัจจุบันอาจารย์ทุกคนในคณะทราบแล้วว่า นอกจากอาจารย์ต้อง
ผลิตบัณฑิตแล้ว อาจารย์ทุกคนต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งผ่านถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
ด้วย ส่วนจะใช้วิธีการอย่างไรในการหนุนเสริมให้เกิดศักยภาพในการพัฒนางานของอาจารย์คณะครุศาสตร์ นั้น
เห็นว่าต้องคำนึงถึงความพร้อมในจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงก่อน ซึ่งคณะครุศาสตร์มีจุดแข็งคือมีบุคลากร
ที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตและพัฒนาครู มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง ครอบคลุม
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จุดอ่อนที่ยังมีอยู่ก็คือ อาจารย์ของคณะยังมีภาระงานสอนค่อนข้างมาก
และผลงานวิจัยเมื่อเทียบกับจำนวนผลงานวิจัยแล้วยังไม่สูงนัก การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพในการ
ทำประโยชน์ในภาพรวม อีกด้านหนึ่งที่ยังขาดไปคือ ยังขาดการชี้นำประเด็นเชิงพัฒนาวิชาชีพครูที่เป็นข้อมูลจาก
ทางจังหวัดและทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริง
ดังนั้ น ด้ ว ยจุ ดแข็งและจุ ด อ่ อนที่ ป ระกอบกัน ตรงนี้ จึงคิ ดว่าถ้าจะพั ฒ นา
ศักยภาพของคณะครุศาสตร์ที่หนุนเสริมให้อาจารย์สามารถที่จะพัฒนางานวิจัยด้วย ผลิตบัณฑิตด้วย และหนุน
เสริมไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับทางมหาวิทยาลัย คิดว่าควรจะต้องใช้ศาสตร์ในนวัตกรรมด้านหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยี บูรณาการความร่วมมือ สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การพัฒนา โดยกำหนด
เป้าหมายเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ คือ มีโครงการ ๑ สาขา ๑ นวัตกรรมวิชาการ เพื่อที่จะให้อาจารย์มีผลงานที่
ผ่านการสอน ผ่านบริการวิชาการ หรือว่างานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ แล้วให้เกิดผลงานนวัตกรรมทีส่ ามารถเผยแพร่
/ไปสู่การตีพิมพ์หรือว่าขับเคลื่อน ....

-๑๓-

ไปสู่การตีพิมพ์หรือว่าขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม และเตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อที่จะสอบ
ใบประกอบวิชาชีพครู และสอบ CEFR ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นมิติของอาจารย์คิดว่าในกระบวนการของปี ๑
จะทำให้เราได้วิธีการที่จะช่วยหนุนเสริ มทั้งในเรื่องของการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาอาจารย์ด้วย ซึ่งในการ
พัฒนานักศึกษานั้นจะมีวิชาหนึ่งคือวิชา School Integrated Learning (SIL) ที่ทางคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา
รวมถึงอาจารย์ที่สอนในวิชาชีพครูต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต เน้นฐานสมรรถนะ ดังนั้นการที่เรา
มีวิชา SIL อยู่ในระบบโรงเรียนก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยหนุนเสริมศาสตร์ทางการศึกษาที่ลงสู่การพัฒนาครู
เรื่องพัฒนาครูถ้าเรามองเป้าในเรื่องของให้ได้ตัวนวัตกรรมผลงานที่ได้ทั้งอาจารย์และได้ทั้งครูก็จะทำให้เกิดความ
กว้างขวางในการใช้ประโยชน์ทางการศึกษา พอมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาครู ก็จะมาเชื่อมโยงการพัฒนาครูเพื่อให้
ได้การยื่นขอวิทยฐานะ ดังนั้นก็จะโยงมาสู่เป้าหมายระยะที่ ๒ ในเรื่องของการทำ Non degree สำหรับให้ครู
หรื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถที่ จ ะมาเรี ย นเสริ ม สมรรถนะของตั ว เอง แล้ ว ในปั จ จุ บั น เท่ า ที่ ท ราบ
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับในเรื่องของการทำ Credit Bank System ซึ่งในตัว Non Credit ถ้าเราทำให้เป็นในวิชา
ต่อยอดมาสู่การทำ Credit Bank ในระดับปริญญาโท สำหรับคุณครูอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางของการ
เพิ่มรายรับได้ด้วย กับอีกประเด็นหนึ่งปัจจุบันนี้ทราบว่าคุรุสภาจะเปิดช่องให้มีข้อบังคับให้สามารถทำโครงการ
สอนที่มาทดแทนหลักสูตร ป.บัณฑิต เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งจะให้กับกลุ่มคน ๔ กลุ่มคน คือ
๑) กลุ่มคนที่เป็นครูอยู่แล้วในโรงเรียนแล้วยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาเรียน ๒) กลุ่มนักศึกษาครูปี ๓ และปี ๔
๓) กลุ่มเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔) กลุ่มที่จบการศึกษาแล้วที่ไม่ใช่ศาสตร์ทางการศึกษาสามารถมาเรียนได้
ซึ่ง ๔ กลุ่มนี้สามารถที่จะมาเรียนในรายวิชาที่เราพัฒนาเป็น Non degree ให้กับเขาในอนาคตซึ่งอาจจะเชื่อม
เข้ าสู่ Credit Bank ของเราได้ ด้ ว ยถ้ าเขาต้ อ งการปริ ญ ญา แต่ ถ้าไม่ ต้ อ งการปริ ญ ญาก็ ส ามารถที่ จะไปสอบ
ใบประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตต่อไป พัฒนาหลักสูตรทางเลือกฐานสมรรถนะเพื่อที่จะให้เป็นช่องทางของการ
เพิ่มรายรับเข้าสู่มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนมีนวัตกรรมหลักสูตรอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Advanced
Placement Course ตัว Advanced Placement Course เราสามารถทำเป็น Magnet Program ที่ใช้การบูร
ณาการหลักคิดของฐานอาชีพกับการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนวิชาชีพเพื่อเตรียมตัวเอง
เข้าสู่การเป็นครู ซึ่งแนวคิดนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคณะครุศาสตร์แล้วยังสามารถช่วยคณะวิชาอื่น ๆ ได้
ด้วย ดังนั้นในศาสตร์การศึกษาสามารถที่จะใช้นวัตกรรมด้านหลักสูตรไปหนุนเสริมคณะอื่นเพื่อจะเตรียมรับ
นักเรียนเข้ามาเรียนได้ ดังนั้นในศาสตร์ตรงนี้หลักสูตรทางเลือกสามารถที่จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการเพิ่มรายได้
ให้ กั บ มหาวิท ยาลั ย โดยที่เตรีย มความพร้อมให้ กับ เด็กส่ งต่อเข้ ามาเรียนในระดั บ อุ ด มศึกษาที่ มหาวิทยาลั ย
หลัก ๆ ก็คือพัฒนาอาจารย์เราให้มีฐานสมรรถนะที่พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์สามารถที่จะเป็น
อาจารย์ที่มีคุณภาพของหลักสูตร แล้วไม่ทำให้หลักสูตรหายไป
๒. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
แนวทางที่ จะกระตุ้ น ให้ อ าจารย์ ในคณะครุ ศ าสตร์ ท ำพั น ธกิ จ ทั้ งสองด้ า น
ในตอนนี้คณะครุศาสตร์มีการลงพื้นที่ชุมชนในหลายโครงการด้วยกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะกระตุ้น
ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการด้วยนั้น จะต้องมีการบูรณาการในเรื่องของโจทย์วิจัยเข้าไปในการ
บริการวิชาการด้วยเพื่อให้อาจารย์มีงานวิจัย มีผลงานทางวิชาการ และมีการสร้างนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์เรื่อง
การบริการวิชาการ ส่วนที่เราจะพัฒนาอาจารย์ให้ควบคู่ไปด้วยกัน จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบูรณาการพันธกิจร่วมกัน การสร้างนวัตกรรมสร้างงานวิจัยเพราะว่า อาจารย์หลายท่านของคณะ
ครุศาสตร์ยังมีบทบาทในการทำวิจัยน้ อย อาจารย์อายุน้อย ๆ ยังขาดความมั่นใจ หรือขาดทักษะในการเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะพยายามบูรณาการ พันธกิจในส่วนของการบริการวิชาการเข้าไป
/ในการทำงานโดยให้อาจารย์ ....

-๑๔-

ในการทำงานโดยให้อาจารย์ทำงานในโครงการปกติ ด้วย อยู่ภ ายใต้โครงการ ๑ สาขา ๑ นวัตกรรม ๑ ผลงาน
วิชาการ และในส่วนของการที่ให้อาจารย์ได้มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น เพราะตอนนี้นวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นยังมีอยู่จำนวนน้อย ซึ่งถ้าเราขับเคลื่อนการทำงานพันธกิจหลักของอาจารย์ในเรื่อง
ของการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการบริการวิชาการแล้ว ให้อาจารย์ทุกท่านสามารถสร้างโจทย์วิจัยในงาน
บริการวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมซึ่งตรงนี้จะสามารถทำให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการแล้วต่อ
ยอดไปถึงการทำตำแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าในขณะนี้อาจารย์ก็ยังมีจำนวนอาจารย์ปริญญาเอก
จำนวนผลงานอาจารย์ทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ๒๓ ท่าน
เป็นรองศาสตราจารย์ ๓ ท่าน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๐ ท่าน ซึ่งจะต้องทำเพิ่มอีก ๑๓ ท่าน ถึงจะเป็นร้อยละ
๖๐ คิดว่าทุกพันธกิจที่เราทำงานเราจะต้องให้มีเรื่องของโจทย์วิจัยเข้าไป แล้วอาจารย์เราก็ต้องผลักดันช่วยเสริม
อาจารย์ให้มีศักยภาพทุกท่าน ในการที่จะทำงานสองพันธกิจไปควบคู่กัน เพราะตอนนี้รู้เลยว่างานบริการวิชาการ
เราทิ้งไม่ได้ เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒ นา
จังหวัด ดังนั้นคณะครุศาสตร์ก็ต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมไปกับมหาวิทยาลัยด้วยในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิต คุณภาพประชากร และรวมถึงคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
พันธกิจตามกฎหมายบัญญัติไว้ว่า เราชาวราชภัฏจะต้องทำหน้าที่ทั้งเรื่องของ
การผลิตบัณฑิต เรื่องของการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้นถ้าเป็นคณบดีแล้วจะกระตุ้นให้อาจารย์ทำ
ภารกิจมากกว่าการสอนอย่างเดียวได้อย่างไร ประเด็นที่หนึ่ง ก็คือต้องสร้างแรงจูงใจ ทำความเข้าใจให้ทุกคน
ทราบว่าเราทำหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่เราเป็นอาจารย์แล้วภารกิจเรามากมาย การที่จะทำให้เราบรรลุตาม
ข้อตกลงตามพระราชบัญญัติ เราจะต้องทำตามกฎหมายนั่นหมายถึงพระราชบัญญัติ ประเด็นที่สอง ก็คือเรียนรู้
ร่วมกัน นอกจากจะสร้างความเข้าใจแล้วต้องทำงานเป็นทีม ด้วยศักยภาพของคณะครุศาสตร์ในปัจจุบัน อาจารย์
ทุกท่านมีศักยภาพสูงมากและมีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นพี่เป็นน้อง ขยันทำงานเพราะฉะนั้นการที่เราให้พี่ที่เก่ง
ชวนน้องไปทำงานร่วมกัน ฝักใฝ่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชน อันนี้ก็เป็นแนวทางในการทำ ซึ่งใน
เรื่องของการทำงานในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกจากทีจ่ ะเป็นงานสอนเป็นภารกิจที่พวกเราทุกคนตระหนัก
อยู่ แล้ ว การที่จ ะช่ว ยเหลื อสั งคม การที่ จ ะทำให้ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นเมือ งน่าอยู่ เป็ นเมื องตามที่ยูเนสโก
ประกาศให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ นั่นก็หมายความว่าอาจารย์คณะครุศาสตร์เองก็ต้องไป
ช่วยในการพัฒนาเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงพื้นที่ EEC ในการ Reskill, Upskill พนักงาน การทำงานต่าง ๆ
นั้น ต้องสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ก่อนด้วยการประชุม การสร้างทีมงานที่ดี การให้คนเก่งคนที่มีความรู้ทำงาน
ตรงศาสตร์ ตรงตามความสามารถของตนเอง อันนี้คื อแนวทางในการกระตุ้น การทำงานร่วมกับพื้นที่ต่าง ๆ
รวมถึงประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานประกอบการ เพราะฉะนั้นมองว่าในฐานะที่
เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ยากมากนักสำหรับการจะทำให้อาจารย์
คณะครุศาสตร์ทุกคนทำงานมากกว่าการสอน หากทุกคนเข้าใจและรับรู้บทบาท ได้รับแรงเสริม ได้รับความ
ยืดหยุ่นในการทำงานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หรือปรับปรุงข้อกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนทำงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของคณะครุศาสตร์เอง อาจารย์คณะครุศาสตร์เอง และรวมถึงโรงเรียน
สาธิต ในเรื่องของการที่จะทำให้อาจารย์ทำงานมากกว่าอย่างเดียวเพื่อให้บัณ ฑิตของเราทุกคนเป็นมืออาชีพ
เราเป็ นที่พึ่งของสังคม ที่พึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ในภาคตะวันออก พื้นที่ของ EEC รวมถึงสถาน
ประกอบการต่าง ๆ อันนี้คือความตั้งใจที่ว่า หากได้ทำหน้าที่คณบดีคณะครุศาสตร์ก็จะทำหน้าที่ดังพันธกิจตาม
ข้อกฎหมายแห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้การบริห ารที่เน้นความสมดุลทั้ง ๔ ประการ คือ
/เรื่องของการที่จะทำให้คณะ ....

-๑๕-

เรื่องของการที่จะทำให้คณะหรือมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการทำงาน รายได้จากงานสอน รายได้จากการผลิต
บั ณ ฑิ ต รายได้ จ ากการไปแสวงหาแหล่ งทุ น จากโครงการหน่ ว ยงานภายนอกต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น เรื่องของ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้อาจารย์ในคณะครุศาสตร์ได้ทำ ยกตัวอย่างเช่น สสวท. ในการพัฒ นาครู เพราะฉะนั้น
ภารกิจของอาจารย์ครุศาสตร์มีมากมาย คิดว่าถ้าเราสร้างเป้าหมายร่วมกันที่ดีว่า ณ เวลานี้ ว่าในการเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยนั้น เราไม่มีภารกิจอย่างเดียวและก็บริหารภายใต้ความ Win Win มหาวิทยาลัยได้งาน คณะครุ
ศาสตร์ได้งาน อาจารย์ได้ผลงาน อาจารย์มีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งยั่งยืน เราจะเอาผลประโยชน์ทุกคนอย่างสมดุล
เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้เติบโตได้เจริ ญก้าวหน้า การทำงานสิ่งใดก็ตามให้เขาได้ผลงานด้วยไม่ใช่มหาวิทยาลัยหรือ
คณะได้ผลงานอย่างเดียว ชุมชนเข้มแข็ง การที่ไปช่วยชุมชนสังคมก็สามารถที่จะแปลงสิ่งที่ทำเหล่านั้นให้มาเป็น
ผลงาน
ทางวิชาการ ขอผลงานตีพิมพ์ในวารสารในเรื่องผลงานการรับใช้สังคม เป็นต้น เพราะฉะนั้น คิดว่า
การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การเปิดใจ การทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องที่สำคัญ ณ เวลานี้ที่เราจะทำ ถ้าทุกคน
ทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทำไปเพื่ออะไร มหาวิทยาลัยได้อะไร ตัวเขาได้อะไร อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าจะทำ
และที่ผ่านมาด้วยความที่ทำงานที่นี่มานานกว่า ๒๙ ปี บรรจุที่นี่และอยู่ที่นี่ และจะเกษียณที่นี่ คิดว่าได้รับการ
ยอมรับ จากทุกคน เห็นถึงความตั้งใจ เห็นถึงความสามารถของความเป็นลูกหม้อของอาจารย์ราชภัฏที่มาจาก
วิทยาลัยครูเดิม เพราะฉะนั้นด้วยความที่ตัวเราเป็นคนที่ครองตน ครองคน ดังนั้นงานต้องเกิด ได้รับการยอมรับ
จากทุกคน อีกส่วนหนึ่ง ก็คือ ณ ปัจจุบันนี้ด้วยภารกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนท้องถิ่น การไปร่วมเครือข่าย
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทำให้ชาวบ้านยั่งยืน การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และการยกระดับของพื้นที่
EEC การจะทำให้ เมืองฉะเชิงเทราเป็ น Smart City รองรับเศรษฐกิ จที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกและ
ส่งผลต่อภูมิภาคอาเซียน ส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลก ในภาวะวิกฤตของโลกติดต่อที่เกิดขึ้นคิดว่าไม่ยากที่จะนำพา
ให้ทุกคนชาวคณะครุศาสตร์ได้ทำงานมากกว่าการสอน ซึ่งทั้งหมดแล้วจะทำให้มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง ได้รับ
ความเชื่อมั่น เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน ประชาชน ผู้ปกครอง ถ้าเขาเชื่อใจ
เราว่าเรามีฝีมือว่าเราจริงใจกับเขา แน่นอนความมั่งคั่งยั่งยืนจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราและพื้นที่ของเรา
ภายหลังการรับฟังการตอบคำถาม เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่แจกบัตรลงคะแนน
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมรวม ๒๑ ใบ และส่ ง Link รูปแบบ Google Form ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งสองท่านที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ และอาจารย์วิทยา เต่าสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ เป็น ผู้ตรวจนับคะแนน และ
ขานคะแนน
อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ตรวจนับบัตรลงคะแนนในที่ประชุมแล้ว
มีจำนวน ๒๑ ใบ และบัตรลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ รูปแบบ Google Form ๒ ใบ ผลการลงคะแนนปรากฏ
เป็นดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ได้คะแนน ๑๖ คะแนน
๒. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ได้คะแนน ๕ คะแนน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ได้คะแนน ๒ คะแนน
นายกสภามหาวิทยาลัยประกาศต่อที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล
วังแก้วหิ รัญ ได้คะแนน ๑๖ คะแนน และที่ ประชุมมีมติเลื อก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิ พย์วิมล วังแก้ว หิ รัญ
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
/มติที่ประชุม ....

-๑๖-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการสรรหาผู้บริหารครั้งต่อไป ดังนี้
๑. การสรรหาผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะ จะต้ อ งรู้ ถึ ง สถานการณ์ ข องคณะนั้ น ๆ
ในปัจจุบัน และสิ่งที่มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีต้องการเห็นว่าคณะนั้นควรเดินหน้าไปในทิศทางใด
๒. ก่อนการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยควรมอบนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือพัฒนาคณะว่าควรเป็นอย่างไร โดยมอบนโยบายให้คณะกรรมการ
สรรหาไปดำเนินการสรรหาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
๓. ควรมี ก ารสั ม มนาสภามหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การและกำหนด
นโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ
๔.๒ พิจารณาเลือกคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ า คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ พิ จ ารณาเลื อ กและแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการให้ได้มา
ซึ่งคณบดี ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณ สมบัติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว ปรากฏมีผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ได้แก่
๑. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
นายกิ ต ติ รั ต น์ มั งคละคี รี กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอว่าได้ดำเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน ๓ ราย ซึ่งมี ๑ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล
เสนอวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกแนบมาด้วย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสำเร็จ
การศึกษาจริงหรือไม่ ประกอบกับได้ตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล
แล้วพบว่ามหาวิทยาลัยออกคำสั่งถูกลงโทษภาคทัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติทั้ง ๓ ราย แล้ว
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ตามลำดั บ ตั ว อั ก ษร จำนวน ๓ ราย เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย
ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า เนื่ อ งจากผู้ เข้ ารั บ การสรรหาได้ แ สดงวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
แนวทางการบริหารคณะต่อประชาคม และคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว จึงให้ผู้เข้ารับการสรรหาตอบคำถามคน
ละไม่เกิน ๑๐ นาที โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดคำถามร่วมกัน ดังนี้
๑. ท่านคิดว่ามีหลักสูตรใดในคณะที่มีแนวโน้มว่าจะมีผู้เรียนน้อย และจะต้อง
ถูกปิด และท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
/๒. จะมีการผลักดันงานวิจัย ....

-๑๗-

๒. จะมี ก ารผลั ก ดัน งานวิจั ยของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ให้ เป็ น
งานวิจัยที่มีความเป็นสากลมากขึ้นได้อย่างไร
ที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ ผู้เข้ารับการสรรหาเข้ามาตอบคำถามก่อน-หลั ง
ตามลำดับตัวอักษร และผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่ละคนตอบคำถาม
ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข
หลั ก สู ต รที่ มี ผู้ เรี ย นน้ อ ยและอยู่ ในช่ ว งปิ ด คื อ ๑) หลั ก สู ต รภาษาญี่ ปุ่ น
๒) หลักสูตรดนตรีสากลและดนตรีไทย แนวทางในการแก้ไข คือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ของเรามีศักยภาพ
มีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ของบัณฑิ ตมีงานทำ อาจารย์สามารถส่งนักศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ได้เรียนและมีรายได้ ดังนั้นตอนนี้อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นเหลือ ๓ ท่าน พยายาม
ที่จะเปิดหลักสูตรแต่ว่าเปิดไม่ได้ แนวทางก็คิดว่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สามารถนำมาปรับเป็นการอบรมได้ เป็น
หลักสูตรอบรมในการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มผู้เรียนน่าจะเป็นบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้
โครงการความร่วมมือเข้าไปภายใต้การผลักดันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นพื้นที่หรือเป็นชัยภูมิที่ดี
ตั้งอยู่ในพื้น ที่ EEC ดังนั้ น ผู้ ที่ลงทุน เป็ นต่างชาติ ทั้งญี่ปุ่น และจีน ดังนั้น คิดว่าเป็นโอกาสของมหาวิทยาลั ย
ส่ ว นคำถามที่ ๒ ปั จ จุ บั น งานวิจั ย ของอาจารย์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มี ทั้ งงานวิจั ย ที่ เป็ น เชิ ง
ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญของอาจารย์โดยเฉพาะก็คือท้องถิ่น พัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคม หรือแม้แต่ทางด้านภาษา
แต่สามารถที่จะมีแนวทางร่วมกัน ก็คือใช้การขอทุนวิจัยจากสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) เวลาที่เราจะผลักดันหรือ
ว่าอยากให้งานวิจัยออกสู่สากล เราต้องตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัย เช่น สมมติว่าตอนนี้ต่างชาติเขากำลังสนใจ
เรื่องอะไร ประเด็นที่เป็นความสนใจ ดังนั้นเราก็ต้องมาดูแนวทางอาจารย์ของเราที่มีความเชี่ยวชาญแล้วพยายาม
ที่จะปรับหรือว่าประยุกต์ให้ สอดคล้องหรือว่าตอบโจทย์ของสังคม เวลาที่จะนำเสนอหรือเผยแพร่ก็เป็นส่วน
สำคัญ ในการที่จ ะสร้ างชื่อเสีย งให้ กับ มหาวิทยาลั ยให้ กับ คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ซึ่งแนวทางที่
อยู่ในใจ คือคิดว่าถ้าอาจารย์ มีผ ลงานทางด้านงานวิจัย อยากได้รับการสนับสนุน ก็คือให้ เผยแพร่ เช่น จาก
มหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่เรามีอยู่ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ในประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ โดยประมาณ ๑๖ แห่ง ดังนั้น
ความร่วมมือทางวิชาการ ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนอาจารย์แต่เป็นแลกเปลี่ยนนักวิจัยและโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านอื่นเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงคิดว่างานวิจัยสามารถที่จะนำออกสู่สาธารณชนให้เป็นในระดับสากลได้
ในขณะเดียวกันเมื่อออกสู่สาธารณชนแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยได้อีกแนวทางหนึ่ง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอยู่ ๑๒ หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับความ
นิยมก็มีรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีผู้เรียนติดต่อกันมาตั้งแต่เปิดหลักสูตร ๑๐ กว่าปีนี้ ถือว่าเป็นอันดับ
หนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่สาขาที่มีจำนวนนักศึกษาที่น้อยมากและน่าเสียดายมากก็คือ
นาฏดุริยางคศิลป์ไทย หรือดนตรีไทย มองว่ายังมีโอกาสอยู่ และภาษาญี่ปุ่นก็หาอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ได้เลย
๕ ปีแล้ว หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนั้น ถือว่าเป็นศักยภาพของคณะเพราะว่านักศึกษาญี่ปุ่นพอเรียนจะมีโครงการ
MOU กับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เมื่อจบมาคนก็จะมาจองไปทำงานได้
เลยเพราะว่าเคยไปอยู่ญี่ปุ่น มา คือมีป ระสบการณ์ตรงแล้วภาษาถือว่าใช้ภ าษาได้ จริง ๆ แล้วคือจุดแข็ง แต่
วิธี ก ารบริ ห ารจั ด การต่ างหากที่ ม องว่าตรงนี้ เราขาดทั ก ษะไป เพราะฉะนั้ น การบริห ารคณะต้ อ งใช้ ค นที่ มี
ประสบการณ์ตรง เพราะว่าคนที่มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ในการที่จะแก้ปัญหาได้ การบริหารคณะต้องอาศัย
/มืออาชีพถึงจะอยู่ได้ ....

-๑๘-

มืออาชีพถึงจะอยู่ได้ ต้องหาคนที่มีทักษะพิเศษและความเชี่ยวชาญและสามารถมองออกว่าอะไรควรจะคงไว้
และอะไรควรจะตัดออกไป อย่างเช่นกรณีที่พูดมา เช่น ดนตรีไทย กับภาษาญี่ปุ่น ถ้าเป็นคณบดีจะไม่ตัดออกแต่
ถ้าเรามีศักยภาพพอเราต้องทำให้เขาเปิดได้เพราะว่ามีคนต้องการมีคนสนใจเรียนเยอะ ยิ่ง EEC เป็นโจทย์สำคัญ
อมตะนิคมเกตเวย์ ๓๐๔ หรือว่าอมตะบางปะกง เป็นโอกาสให้นักศึกษาไปทำงานได้ แม้แต่ภาษาอังกฤษต้องทำ
ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้ชัดเจน ต้องมีสิ่งจูงใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องบุคลากร ต้องจูงใจบุคลากรด้วย ให้เขา
อยากทำงานและให้ขวัญกำลังใจ ให้อยู่แล้วมี ความสุขมีความสบายใจและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อย่าง
ดนตรีไทยจริง ๆ แล้ วดนตรีไทยควรจะรักษาไว้ด้วยซ้ำไป ทำอย่างไรจะทำให้ การรักษาศิลปะวัฒ นธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของเรา ยังอยู่กับชาติบ้านเมืองของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องหาตรงนี้ขึ้นมา แต่สร้างศักยภาพ
เสริมอาจารย์ อาจารย์มีจุดอ่อนอย่างไร ต้องมองคนว่าในคณะ อาจารย์ ๗๐ กว่าคน ต้องดูออกว่าคนนั้นเป็น
อย่างไร ใครมีศักยภาพ ใครมีศักยภาพน้อยและใครมีศักยภาพปานกลาง แล้วจะเสริมอย่างไร ให้ลักษณะเป็น
พี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษา เป็นคลินิกให้อาจารย์ ให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ คนที่จะทำงานกับคนได้ต้องมี
เครือข่าย ต้องมีศักยภาพ ส่วนประเด็นในเรื่องของหลักสูตรมองดนตรีไทย ดนตรีสากล และภาษาญี่ปุ่น ส่วน
พัฒนาสังคมก็พยายามปรับหลักสูตร ส่วนบางหลักสูตรอีกอันหนึ่งก็เป็นจุดอ่อนคือนิติศาสตร์ จริง ๆ แล้วเป็นทั้ง
อุปสรรคและโอกาส เพราะว่ากว่าจะเปิดได้ยากมาก แต่พอเปิดได้แล้วหาอาจารย์ประจำหลักสูตรยากเหมือนกัน
เพราะว่าต้องการคุณสมบัติของคนที่จบเนติ บัณฑิตยสภามาเพื่อประจำหลักสูตร เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และ
เวลาเข้ามาเรียนก็ค่อนข้างเข้มงวดกวดขัน ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดอ่อนก็คือว่าอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่เราจะท ำ
อย่างไรปรับให้ กลายเป็ นจุด แข็งให้ ได้อย่างนี้ ส่วนการปิดหลักสูตรมองว่าต้องไปดูจริง ๆ แล้ วเขามีศักยภาพ
หรือไม่ ถ้าไม่มี ดูสองครั้งสามครั้งอาจจะปีห นึ่งหรือปีครึ่งก็ให้ โอกาสไป คำถามประเด็นที่สอง ก็คือเรื่องของ
อาจารย์ที่จะทำวิจัยแล้วก็ทำวิจัยเชิงนำไปใช้ได้ อันนี้ คิดตลอดเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่นักวิชาการทำวิจัยขึ้นหิ้ง
คือวิจัยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เขาให้ทำเพราะเขาให้งบประมาณมาถ้าไม่ทำงบประมาณก็ตีคืน เพราะฉะนั้นทำ
อย่างไรพอทำแล้วนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง คนที่เป็นผู้นำองค์กรต้องทำให้เห็น ประชุมระดมความ
คิดเห็นก็คือการมีส่วนร่วม และให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็น ถ้าคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็นำประเด็น
ต่าง ๆ นำสู่จุดประเด็นว่าเราต้องการอยากให้วิจัยเป็นมืออาชีพขึ้นจะทำอย่างไร วิธีการแบบไหน ใครมีรูปแบบ
ยังไง เพราะฉะนั้นคนที่เมนเทอร์หรือเป็นมอนิเตอร์จะต้องสามารถที่จะจูงใจคน ให้คนแสดงศักยภาพของตัวเอง
ออกมาอย่างแท้จริง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
ประเด็นแรก ประเด็นเกี่ยวหลักสูตรที่มีนักเรียนน้อยและมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้
รับความนิยม จะเห็นได้ว่าจากสไลด์ที่ทำมาจะมีบางหลักสูตรที่มีนักศึกษา ๐ คน ๔ ปี หมายความว่ าหลักสูตร
พวกนี้ปิดตัวไปแล้ว และก็จะมีหลักสูตรบางหลักสูตรที่มีนักศึกษาบ้างไม่มีนักศึกษาบ้าง ถามว่าหลักสูตรไหนที่เรา
จะพิ จ ารณาปิ ด มองอยู่ ส องประเด็ น ประเด็ น แรกมองหลั ก สู ต รที่ มี นั ก ศึ ก ษาและไม่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต ผมยกตัว อย่ าง ๑) ก็คือสารสนเทศศาสตร์ หรือบรรณารักษ์ ศาสตร์เดิม ไม่มีความ
ต้องการของผู้เรียนมาสองปีแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำ คิดว่าพิจารณาปิดหลักสูตรได้แต่เรื่องที่จะทำต่อ
ก็คือเราจะทำอย่างไรให้ศักยภาพของอาจารย์ที่มีอยู่ถูกพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ ยกตัวอย่างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
มีความต้องการของตลาดแรงงาน EEC หลักสูตรทางภาษา ภาษาจีนมีความต้องการของตลาดแรงงาน ภาษา
พื้น บ้ านมีความต้องการทางตลาดแรงงาน พวกนี้เราฟื้นฟูได้ ทีนี้ถามว่าถ้าปิดหลักสูตรแล้วศักยภาพของคน
เหล่านี้ เอาไปใช้อย่างไร มองว่าสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้อมูล information ถ้าเราสามารถเพิ่มบุคลากร
ทางด้านมีเดียหรือด้านเทคโนโลยีเข้าไปสามารถทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับ information ที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งตรงนี้
/ทำรายได้ให้กับบัณฑิต ....

-๑๙-

ทำรายได้ให้กับบัณฑิตได้ ทำรายได้ให้กับผู้เรียนได้ คิดว่าตัวนี้จะช่วยให้หลักสูตรในคณะมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงหลักสู ตรคิดว่าถ้าเรามองสถานการณ์ในปัจจุบันน่าจะมีหลายหลักสูตรที่สามารถ
พัฒนาร่วมกับคณะอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น มนุษยศาสตร์มีศาสตร์ของความเป็นอาชีพบางอย่างอยู่ ยกตัวอย่างเช่น
ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ สามารถพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ได้เป็น
ศิ ล ปะศึ ก ษา หรื อ ว่ า ภาษาญี่ ปุ่ น สามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รได้ เป็ น ญี่ ปุ่ น ศึ ก ษา ดนตรี ศึ ก ษา สามารถทำได้
เพราะฉะนั้นเราจะประหยัดทรัพยากรบุคลากรและมีหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา เพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่า
หลักสูตรไหนควรจะพิจารณาปิดบ้าง มองอยู่สองประเด็นก็คือ ๑) มีคนเรียนน้อยต่อเนื่องหรือเปล่า กับ ๒) เป็นที่
ต้องการของตลาดหรือเปล่า อันนี้สำหรับคำถามแรก คำถามที่ ๒ งานวิจัยที่ผ่านมาในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรามีทุนวิจัยอยู่ ๒ ตัวหลัก ๆ ตัวแรกคือทุน FRMU ที่ทางคณะได้รับกันโดยทั่วไป งานวิจัยตัวนี้จะ
ถูกผลักดันโดยท่านคณบดีว่าเราจะลงพื้นที่ทำวิจัยตรงไหน ทีนี้ปัญหาเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำงานวิจัยที่เอาพื้นที่ขึ้นมา
ก่อน ได้ประโยชน์ต่อสังคมแต่ไม่ตอบโจทย์ตามศาสตร์ที่เราต้องทำ ทำให้เราไม่สามารถพัฒ นาศักยภาพของ
ตัวเองได้ ดังนั้นมองว่าการจะทำให้งานด้านวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องมีแหล่งทุนวิจัยที่มากขึ้น
และให้อาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม อีกอันหนึ่งที่คิดว่าจะทำให้มีวิจัยในคณะมากขึ้นก็คือ การทำ
ภาระงานให้ พ อเหมาะพอควรกั บ ภาระหน้ า ที่ ข องอาจารย์ และหาทุ น ที่ น อกเหนื อ จากทุ น FRMU ของ
มหาวิทยาลัย สุดท้ายคิดว่าตั ววิจัยจะไประดั บไหนอยู่ที่เวทีการนำเสนอ ทุกวันนี้เราไม่มีเวทีการนำเสนอทั้งใน
ระดับคณะ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยก็มีน้อย คิดว่าถ้าเราสามารถสร้างเวทีที่เป็นระดับนานาชาติหรือมี Impact
ต่อประชาคมของเรา คิดว่าหลายคนตั้งใจที่จะทำงานวิจัยแน่นอน เป้าหมายหลักที่มานำเสนอวิสัยทัศน์ครั้งนี้
อยากให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น ๑ ใน ๕ อันดับของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายหลังการรับฟังการตอบคำถาม เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่แจกบัตรลงคะแนน
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมรวม ๒๑ ใบ และส่ง Link รูปแบบ Google Form ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งสองท่านที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ และอาจารย์วิทยา เต่าสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ เป็นผู้ตรวจนับคะแนน และ
ขานคะแนน ผลการลงคะแนนปรากฏเป็นดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข ได้คะแนน ๑๕ คะแนน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล ได้คะแนน ๒ คะแนน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ได้คะแนน ๕ คะแนน
๔. ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑ คะแนน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประกาศต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า อาจารย์ ดร.วรี เรื อ งสุ ข
ได้คะแนน ๑๕ คะแนน และที่ประชุมมีมติเลือก อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุม มีมติแต่งตั้ ง อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุ ข ให้ ดำรงตำแหน่ ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

/๔.๓ พิจารณาและแต่งตั้ง ....

-๒๐-

วัฒนธรรมและท้องถิ่น

๔.๓ พิ จ ารณาเลื อ กและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู้ อ ำนวยการศู น ย์ ศิ ล ปะ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า ด้วยผู้อำนวยการศู นย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบั ติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๗ วรรคสี่ ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้อำนวยการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาตามวรรคหนึ่ งก่อนที่ผู้อำนวยการจะครบวาระ ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งก่อน ที่
ผู้อำนวยการจะครบวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ผู้อำนวยการจะครบวาระ แต่ในกรณีที่ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและดำเนิ น การสรรหาให้ แล้ ว เสร็จภายในหกสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ อ ำนวยการพ้ น จาก
ตำแหน่ง”
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งซึ่งคัดเลือกกันเอง เป็นประธาน
๒. ผู้แทนจากผู้ บริห ารในสภามหาวิ ท ยาลั ยซึ่งคั ดเลื อกกันเองจำนวนหนึ่ งคน
เป็นกรรมการ
๓. ผู้แทนจากคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
มติที่ประชุม เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ดังนี้
๑. เลือกศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๒. เลือกอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ผู้ แ ท น จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร
ในสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๓. เลือกรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ ผู้ แ ท น จ า ก ค ณ า จ า ร ย์
ในสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
แห่งอนาคต

๔.๔ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการดำเนิ น งานของสถาบั น พั ฒ นาศั ก ยภาพกำลั งคน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าด้วยข้อ ๗ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและการดำเนิ น งานของส่ ว นงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุ ว่ า
“ให้คณะกรรมการประจำส่วนงานภายใน มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของ
ส่วนงานภายในเพื่ อเสนอขออนุมั ติจากสภามหาวิทยาลั ย” ประกอบกับข้อ ๖ (๔) ของประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ระบุว่า “ให้คณะกรรมการประจำ
สถาบันมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาแผนดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของสถาบัน เพื่อเสนอขออนุ มัติ
จากสภามหาวิท ยาลั ย ” สถาบั น พั ฒ นาศัก ยภาพกำลั งคนแห่ งอนาคต จึงได้ จัดทำแผนปฏิ บัติ ราชการ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) และแผนปฏิ บั ติ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๔ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
/จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ....
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ของสถาบัน
พัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต
๒. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ การ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบั น
พัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต
อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒ นาศักยภาพกำลังคนแห่ ง
อนาคต (ส.พ.ก.) นำเสนอว่าสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (ส.พ.ก.) จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๔ มีพันธกิจเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาและยกระดับศั กยภาพกำลังคนของประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการทำงานและการปรับตัวในอนาคต ตามแนวทางการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
๑. จั ด การศึ ก ษาอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพกำลั ง คนให้ พ ร้ อ มสำหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒. ให้บริการทางวิชาการในทุกรู ปแบบเพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบันและ
มหาวิทยาลัย
๓. ดำเนินการหารือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
๔. จัดหารายได้บำรุงมหาวิทยาลัย
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในการปฏิบัติ งาน คือ การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเราจะมีกลยุทธ์
ในการดำเนินงาน ๕ กลุยุทธ์ ได้แก่
๑. พัฒนาศักยภาพกำลังคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒. ให้บริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ให้บริการวิชาการแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป
๔. ดำเนิ น โครงการบริการวิช าการและโครงการ Reinventing University ที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
๕. ดำเนิ นโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้ น (หลักสู ตรที่เป็นอัตลักษณ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ที่ประชุมมีข้ออภิปราย และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. คณบดี และผู้ อำนวยการ ที่ส ภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้ง ต้องรายงานผลการ
ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่นำเสนอไว้ใน ๔ ปีข้างหน้า ให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าดำเนินการตามแผนที่เสนอไว้
บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ประเด็นใดที่ดำเนินการแล้วไม่บรรลุมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยอาจ
นำเสนอทุกปี หรือสองปี
๒. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ต้องรายงานสภามหาวิทยาลัยว่า
หลังจากที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งสถาบันฯ แล้ว ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เกิดผลตอบรับ
อย่างไรกับการพัฒนากำลังคน
๓. ตรวจสอบข้ อบั งคั บ เกี่ ยวกั บ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน
คณบดีว่ากำหนดการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานไว้อย่างไร
/๔. การหารายได้ของสถาบัน ....
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๔. การหารายได้ของสถาบัน อาจดำเนินโครงการเปิดติวเพื่อเตรียมสอบ ก.พ.
ครู ตำรวจ การสอบท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ศั ก ยภาพอาจารย์ และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินงาน
๕. การบริห ารจัดการควรมีกระบวนการทำงานที่มีวิธีการจัดการรูปแบบใหม่
ที่มี innovation
๖. ควรกำหนดตัวชี้วัดและความสำเร็จให้ชัดเจนว่ามีเป้าหมายอย่างไร หากมี
เป้าหมายว่าจะหารายได้ จะหารายได้ปีละเท่าไร หรือมีเป้าหมายว่าจะหางบประมาณมาสนับสนุนการทำงาน
จะดำเนินการอย่างไร เป็นต้น
๗. มหาวิ ท ยาลั ย ควรสร้า งความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รเพื่ อ สร้ างหลั ก สู ต รหรื อ
คอร์สการผลิตคน reskill/upskill และกำหนดเป้าหมายว่าจะดำเนินการจำนวนกี่ค อร์สต่อปี โดยนำหลักสูตร
เดิม ๆ มาจัดการใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน วิสาหกิจชุมน หรือ
ธุรกิจเล็ก ๆ แล้วทำเป็นนวัตกรรมใหม่
มติที่ประชุม
๑. อนุ มัติแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ของสถาบันพัฒ นา
ศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต
๒. อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบั น พั ฒ นา
ศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต
๓. ม อบ ผู้ อำน วยก ารส ถาบั น พั ฒ น าศั ก ยภ าพ ก ำลั งค น แ ห่ งอ น าค ต
นำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๕ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา ปี การศึ กษา
๒๕๖๒ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอรายงาน
ผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา (Improvement
Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุ ง
การบริหารจัดการศึกษา และการบริหารงานต่อไป
อธิการบดี นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๔.๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่วนที่ ๑ รายงานการกำกับ มาตรฐาน ผลจากการประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร พบว่า
- ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ ๑) จำนวน ๕๐ หลักสูตร
- ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ ๑) จำนวน ๓ หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗ ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด เหตุที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานเนื่องจาก
/๑. มี ๒ หลักสูตร คือ ....
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๑. มี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
สำหรับชาวต่างประเทศ และหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดำเนินการจัดหาอาจารย์
ประจำหลักสูตร และอยู่ระหว่างขอทบทวนผลการประเมินคุณภาพจากกระทรวง อว.
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการประเมินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปิดหลักสูตร
ส่วนที่ ๒ การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
: ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
๑. ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา : สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ระบบ
ประกันคุณภาพอย่างไรทีท่ ำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
๑.๑ ระบบควบคุมคุณภาพ มี ๓ ขั้นตอน คือ การสร้างระบบและ
กลไกการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ การสร้ า งระบ บและกล ไกการควบ คุ ม คุ ณ ภ าพ
มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการควบคุ มคุณภาพภายในขึ้นโดยยึดปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีการกำหนด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการจัดทำระบบและกลไก
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีคณะกรรมการที่รั บผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนในทุกระดับ
เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้สถาบันเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑.๑.๒ การพัฒ นาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้มุ่งพัฒ นา
คุณ ภาพและมาตรฐานของการบริ ห ารจั ดการด้านต่าง ๆ โดยสภามหาวิท ยาลั ยให้ ความสำคัญ และกำหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนองตอบ
และครอบคลุมพันธกิจที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการทั้ง ๔ ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่ งชี้คุณภาพ มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่กำหนดขึ้น และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่
๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยังคงใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้เดิม เพื่อติดตาม
ผลการดำเนินการให้เห็ นว่ามีแนวโน้มของการการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร หรือมีแนวโน้มลดลง เพื่อปรับ
เกณฑ์และมาตรฐานตัวบ่งชี้ให้สะท้อนผลการดำเนินการที่แท้จริง
๑.๒ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ มุ่งเน้นการตรวจสอบ ๓ ระดับ
คือ ๑) ระดับหลักสูตร ๒) ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และศูนย์ และ ๓) ระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นระดับ
หลักสูตรเป็นหลัก
๑.๓ ระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ เป็ น กระบวนการต่ อ เนื่ อ งจากการ
ตรวจสอบคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้คุณภาพว่าการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางการดำเนิ นการที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในการศึกษาทุกปี เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้าน
การประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน และพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก
๒. ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้าน
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคม ผลลั พ ธ์ด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรมและความเป็ น ไทยตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษา
กำหนดในมาตรฐานแต่ละด้านเหล่านั้น
/๒.๑ ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ....

-๒๔-

๒.๑ ผลลั พ ธ์ด้านผู้ เรียน พบว่า นั กศึ กษาได้ ส ร้างชื่อ เสี ย งในด้ าน
วิชาการและด้านกีฬาในระดับชาติ จำนวน ๔๑ คน
๒.๒ ผลลัพธ์ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พบว่า
๒.๒.๑ อาจารย์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการวิจัย จำนวน ๕ คน
๒.๒.๒ ผลงานวิ จั ย ผลงานสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๑๓๓ ชิ้นงาน ซึ่งมีค่าน้ำหนัก ๐.๖-๑.๐ จำนวน ๖๓ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗
๒.๓ ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่ชุ มชน และเอกลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย พบว่า มีชุมชนใหม่ที่ได้รับการพัฒ นาตามพระราโชบาย จำนวน ๒๖ ชุมชน
และมีจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพระราโชบาย จำนวน ๒๒ ชุมชน มีบุคลากร
ในท้องถิ่น ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง จำนวน ๑,๒๒๒ คน
๒.๔ ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒ นธรรมและความเป็นไทย พบว่า มีองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จำนวน ๓๔ เรื่อง มีอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล จำนวน
๙ คน
แผนการดำเนินงาน มีการประชุมทบทวนระบบการกำกับ ควบคุมและ
ติดตามคุณ ภาพ กำกับ ติดตามทุ กเดือน ส่งเสริมและเอื้อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ประเมินผลการ
ดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ
มาตรฐาน

ครุศาสตร์

๑. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
๒. ด้ า นผลลั พ ธ์ งานวิ จั ย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๓. ด้ า นผลลั พ ธ์ ก ารบริ ก าร
วิ ช าก าร แ ก่ ชุ ม ช น แล ะ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตามพระบรมราโชบาย
๔. ด้านผลลัพธ์ศลิ ปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
๕ . ด้ าน ระบ บ ก ล ไก ก าร
บริหารจัดการ
๖. อัตลักษณ์ของบัณฑิต
คะแนนรวม
ระดับคุณภาพ

๓.๙๘

มนุษยศาสตร์และ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
จัดการ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
๒.๓๖
๓.๑๕
๔.๐๔
๓.๑๕

๔.๓๔

๔.๗๘

๓.๕๖

๓.๖๐

๔.๒๔

๕.๐๐

๔.๓๓

๔.๕๐

๕.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๖๔

๓.๖๘

๔.๔๘

๔.๐๒

๔.๐๐

๔.๑๖
๔.๔๕
ระดับดี

๔.๔๘
๓.๙๒
ระดับดี

๔.๙๓
๔.๑๑
ระดับดี

๔.๙๓
๔.๓๕
ระดับดี

๔.๕๐
๓.๙๙
ระดับดี

/ผลการประเมินคุณภาพ ....
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ผลการประเมินคุณภาพระดับสำนัก สถาบัน และศูนย์

องค์ประกอบ
๑. ตั ว บ่ ง ชี้ ร่ ว ม
ข อ ง ร ะ ดั บ
หน่วยงาน
๒. ตัวบ่งชี้เฉพาะ
ข อ ง ร ะ ดั บ
หน่วยงาน
๓. ตัวบ่ งชี้ ระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่
ห น่ ว ย ง า น
รับผิดชอบในการ
ป ระส าน งาน
ดำเนินงาน และ
รวบรวมข้อมูล
คะแนนรวม
ระดับคุณภาพ

สถาบัน
สำนัก
สำนัก สถาบัน ศูนย์ บัณฑิต
สถาบัน
สำนักงาน
พัฒนา
ส่งเสริม วิทย วิจัยฯ ศิลปะฯ วิทยาลัย
เศรษฐกิจ
อธิการบดี
คุณภาพ
วิชาการฯ บริการฯ
พอเพียง
ครู
๓.๕๖

๔.๒๔

๓.๙๓

๓.๘๐

๔.๒๑

๓.๑๓

๔.๑๐

๓.๕๑

๕.๐๐

๔.๒๐

๔.๗๕

๔.๘๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๕๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๒๓
ระดับดี

๔.๒๘
ระดับดี

๔.๒๙ ๔.๒๘ ๔.๕๐ ๓.๘๘
ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี

-

๔.๓๕
ระดับดี

๔.๐๐

๓.๗๕
ระดับดี

ผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ด้ า นผลลั พ ธ์ งานวิ จั ย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตาม
พระราโชบาย
มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๕ ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๖ อัตลักษณ์ของบัณฑิต
รวม
ผลการประเมิน

๓
๒

คะแนนประเมินเฉลี่ย
คะแนน
I และ P
O
เฉลี่ย
๓.๑๗
๓.๑๗
๔.๓๕
๔.๓๕

ผลการ
ประเมิน
ระดับพอใช้
ระดับดี

๓

-

๕.๐๐

๕.๐๐

ระดับดีมาก

๑

-

๕.๐๐

๕.๐๐

ระดับดีมาก

๓
๒
๑๔

๔.๒๐
๔.๐๐
๔.๔๗
ระดับดี

๒.๙๗
๔.๓๘
ระดับดี

๔.๒๐
๔.๙๗
๔.๓๕

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี

/การเปรียบเทียบผลคะแนน ....
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การเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๒
มาตรฐาน

ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
๒.๓๘
๓.๓๕
๓.๗๒
๓.๗๔
๓.๑๗
ม าต รฐ าน ที่ ๒ ด้ าน ผ ล ลั พ ธ์
๔.๑๖
๓.๗๘
๔.๒๓
๔.๖๖
๔.๓๕
งานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และ
นวัตกรรม
มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลั พธ์การ
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน และ
เอกลั กษณ์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราโชบาย
ม าต รฐ าน ที่ ๔ ด้ าน ผ ล ลั พ ธ์
๒.๗๖
๓.๗๘
๓.๕๖
๔.๔๑
๔.๒๐
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๕ ด้ า นระบบกลไก
๓.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๖ อั ต ลั ก ษณ์ ของ
๔.๔๗
๔.๙๗
บัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยรวม
๓.๑๓
๓.๘๑
๔.๐๐
๔.๔๘
๔.๓๕
๔.๕.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
แบ่งเป็นมาตรฐานต่าง ๆ ในเรื่องของการกำกับหลั กสูตร ซึ่งได้นำเสนอ
ในช่วงแรกเรื่องของการกำกับมาตรฐานองค์ประกอบที่ ๑ กรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การวิเคราะห์และทบทวนกลไกในการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการให้
ข้อมูลด้านอาจารย์และนั กศึกษา ซึ่งได้กำหนดผู้รับผิดชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการให้เกิดความชัดเจนทั้ง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ มีการกำกับติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผู้บริหารทราบและสรุป
รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการตรวจสอบ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานฯ
- วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานฯ
- สร้างแบบสอบถามที่สะท้อนคุณลักษณะของบัณฑิต (LO)
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
- รายงานผลการดำเนินงานให้ หลักสูตร คณะ และผู้บริห ารทราบเพื่อ
กำกับติดตามข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งตีพิมพ์
/- กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา

-๒๗-

- กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
- กำกับติดตามหลักสูตรรายงานผลการตีพิมพ์ของนักศึกษาทุกเดือน
- รวบรวมผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาต่อผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
มีการรวบรวม การเผยแพร่ทุนวิจัยให้หน่วยงานภายในได้ทราบว่ามีแหล่ง
ทุนที่ไหนบ้าง มีนวัตกรรมพร้อมใช้ ๔๒.๙% อยู่ระหว่างการพัฒนา ๓๐%
มาตรฐานที่ ๓ ด้ า นผลลั พ ธ์ ก ารบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบาย
ชุม ชนเรื่อ งของการพั ฒ นาในทุ ก sector ประมาณ ๒๑๗ ชุ ม ชน ๕๖
โครงการ ๓๔ ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานที่ ๔ ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีแผนงานมี
ระบบงานเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ ๕ ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
๑. ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามเกณฑ์ เตรี ย มตั ว
สอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ
๒. ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดทำเอกสารเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการติดตาม และหนุนเสริมการให้ความรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
๓. ติ ด ตามกำกั บ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ พ ร้อ มในการขอดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการส่งผลงานภายในปีที่กำหนดตามแผนพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ
๔. จัดระบบหนุนเสริมพี่เลี้ยงทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
คำแนะนำ
การวิเคราะห์และทบทวนกลไกในการกำหนดผู้รั บผิดชอบหลักในการ
ให้ข้อมูลวิจัย
๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน
๒. กำหนดผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้
๓. สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมรายการเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้คณะร่วมตรวจสอบความถูกต้อง
ระบบบริหารงานวิจัยระดับคณะ
๑. คณะอนุกรรมการงานวิจัยระดับคณะ
๒. งานโครงการยุทธศาสตร์ระดับคณะ
ระบบบริหารงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
๑. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (e-Research)
๒. เครือข่ายความร่วมมือด้านจริยธรรม
๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ รวม ๘,๓๙๓,๘๕๖ บาท
/การประเมินความสำเร็จ ....

-๒๘-

การประเมินความสำเร็จของแผน และโครงการ มีดำเนินการครบถ้วน
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
พัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล นักศึกษาและบุคลากร/ผู้สนใจ ผ่าน
การทดสอบ วัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ร้อยละ ๖๐
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
๑. พิจารณาให้ ความเห็ นชอบผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ และให้ข้อเสนอแนะ
๒. พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา (Improvement
Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Improvement Plan)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๖ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร์
ออกคำสั่งปลดผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ออกจากราชการ
ตามมติคณะกรรมการสอบวินัย (สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) วินิจฉัยแล้วว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปั กกะสีนัง มิได้กระทำผิดวินัยร้ายแรงตามที่ ถูก
กล่าวหา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงสั่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง กลับเข้ารับราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุน ายน ๒๕๖๑ เป็น ต้น ไป (สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) จึงทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพ็ญศรี ปักกะสีนัง ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวข้างต้น มิได้ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน-๒๓
ธัน วาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ จึงหารือสิ ทธิการเลื่อนเงินเดือน และสิทธิการได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
บัดนี้ กระทรวง อว. ตอบข้อหารือมาแล้ว สรุปความว่า “มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ราชนครินทร์ จะต้องดำเนิ นการเยียวยาผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญ ศรี ปักกะสีนัง ให้ได้รับการเลื่ อนเงินเดือน
ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการไม่ได้ปฏิบัติราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ ญศรี ปักกะสีนัง
เป็นผลโดยตรงจากการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยที่ไ ม่ชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งเลื่อน
เงินเดือนโดยนำผลการประเมินที่ได้รับ ๓ รอบการประเมินมาเฉลี่ยแล้ว แต่ กระทรวงอว. มิได้ตอบเกี่ยวกับสิทธิ
การได้รับเงินประจำตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยจึงประสานสอบถามไปยังกระทรวง อว. ได้ความว่า ในการเลื่อน
เงิ น เดื อ นกรณี ดั ง กล่ า วตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั น อุดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ ระบุ ว่า “การเลื่ อนขั้น เงิน เดือนตามวรรคหนึ่ ง ให้ อธิการบดี มี คำสั่ งเลื่ อ น
เงินเดือนตามข้อเสนอแนะของผู้ บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีจะสั่งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ ” นั้น
เป็นกรณีการเลื่อนเงินเดือนตามปกติ แต่กรณีการเลื่อนเงินเดือนสำหรับผู้ที่ถูกสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ไม่อยู่ใน
อำนาจของอธิก ารบดี ที่ จ ะพิ จ ารณาได้ จึ งให้ เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา ส่ ว นเงิน ประจำตำแหน่ งให้
มหาวิทยาลัยเสนอความเห็นไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาต่อไป
/จึงนำเสนอที่ประชุม ....

-๒๙-

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิท ยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ที่ ป ระชุ ม มี ข้ อ เสนอแนะว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรตรวจสอบข้ อ มู ล ตามคำสั่ ง
มหาวิทยาลัยที่ให้กลับเข้ารับราชการ กับระยะเวลาในการกลับเข้าปฏิบั ติราชการให้ถูกต้อง เพื่อ ประกอบการ
พิจารณา
มติที่ประชุม มอบหน่วยงานนิติการนำกลับไปตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา
ในการดำเนินการ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
๔.๗ พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (วาระลับ)
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมี การพิจารณาและมีรายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทักท้วง
๕.๑ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บ
และการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้ น มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ น ทร์ ว่ าด้ วยการเก็ บ และการจ่ ายเงินค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี (ฉบั บที่ ....) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
ที่ ประชุ มมี ข้ อเสนอแนะว่าให้ เพิ่ มความในข้ อ ๔ โดยให้ มี ผลย้ อนหลั งไปถึ งวั นที่
มหาวิทยาลัยดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการ
เก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่....) พ.ศ. .... โดยให้เพิ่มเติมข้อความตามเสนอ
๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่ ๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏราชนครินทร์ เรื่อง
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒) แล้วมีข้ออภิปราย
ว่าตามความในข้อ ๖ ของระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดไว้ว่า “นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไว้
ตามระเบียบนี้แล้วจะขอรับ เงินดังกล่าวคืนไม่ได้ เว้นแต่กรณีมหาวิ ทยาลัยประกาศยกเลิกการเรียนการสอน
สาขาวิชานั้น” หากมหาวิทยาลัยจะคืนเงินแล้วโดยออกประกาศเพิ่มเติมจะขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้หรือไม่
และมอบคณะกรรมการพิจารณาข้อบั งคับ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ เรื่อง
/มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ....

-๓๐-

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒) ว่าขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่ และต้องดำเนินการแก้ไขข้อกฎหมายใดเพื่อรองรับการดำเนินการซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔ วั นที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วเห็ นว่ าประกาศ
ดังกล่าวขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเก็บและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงพิจารณาแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกัน ปรากฏตามระเบียบวาระที่
๕.๑
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการช่ วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา
(COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ เรื่อ ง
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)
๕.๓ พิ จารณาอนุ มั ติ (ร่ าง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย นำเสนอว่ า โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขปรั บ ปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
การบริห ารงานบุ คคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ..... โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณา
ข้อบังคับในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จารณ าอนุ มั ติ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.....
มติ ที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.....
๕.๔ ขออนุมัติปริญญา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประมวลผลการศึกษาของนัก ศึกษา
ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา ประจำภาคเรี ย นที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้ง ที่ ๓) จำนวน ๗๖ คน ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะ และสภาวิชาการจากการเวียนพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบ
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๗๖ คน
จำแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จำนวน
๗๖ คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๘ คน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๓๐ คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวน
๒๙ คน
บัญชีบัณฑิต
จำนวน
๔ คน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๒ คน
/สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ....

-๓๑-

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๑ คน
รัฐศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๒ คน
จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๗๖ คน
มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๗๖ คน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๕.๒ พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ. ๐๘ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ า ด้ ว ยสำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียน เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิท ยาศาสตร์ ทั่ วไป (ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จาก “ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ วินัย จันทรวงศ์ ” เนื่ อ งจากไม่ประสงค์
ต่อสัญญาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็น “อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง” ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิ จารณาแล้วมี มติเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรจากการเวียน
พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลั ก สู ตร สมอ.๐๘ หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ทั่ ว ไป (ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
จาก “ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ วินั ย จันทรวงศ์” เนื่องจากไม่ประสงค์ต่อสัญญาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็น
“อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง” และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย จันทรวงศ์”
เนื่องจากไม่ประสงค์ต่อสัญญาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็น “อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง” และให้นำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรับทราบต่อไป
๕.๖ พิ จ ารณ าการบริ ห ารเงิ น คงคลั ง ประเภทออม ทรั พ ย์ พิ เ ศษกั บ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติซื้อสลาก ธกส. กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จำนวนเงิน ๑๐๘,๖๗๗,๙๐๐ บาท ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ปิดบัญชี และอนุมัติให้นำเงินฝาก
เข้าบั ญชีป ระเภทออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย ๐.๐๔ บาท ต่อปี กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อรอซื้อสลาก ธกส. ซึ่งจะเปิดจำหน่ายประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น ต่อมา
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวหน้ าหน่วยงานคลังได้รับแจ้งด้วยวาจาว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดจำหน่ายสลาก
ธกส. ในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่หากมีการเปิดจำหน่ายธนาคารจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไป จึงได้นำหารือคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย
/คณะกรรมการกำกับและเสนอแนะ ....

-๓๒-

คณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลั ย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ
๑. เห็ น ชอบให้ ถ อนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษกั บ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าสิบล้านบาทถ้วน-) นำไปฝากเข้า
บัญชีประเภทประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๓ ปี อัตราดอกเบี้ย ๐.๗๕ บาทต่อปี
๒. อนุมัติในหลักการให้นำเงินจำนวนที่เหลือ ๕๙,๘๘๘,๔๙๘.๙๓ บาท ซึ่งยังไม่
รวมดอกเบี้ยรับให้คงฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อรอซื้อ
สลาก ธกส. ถ้ ามี ก ารเปิ ด จำหน่ ายให้ ห น่ ว ยงานคลั งสามารถดำเนิ น การซื้ อ สลากได้ ทั น ที โดยไม่ ต้ อ งนำเข้ า
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
๑. รั บ ทราบการถอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษกั บ ธ นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าสิบล้านบาทถ้วน-) นำไปฝากเข้า
บัญชีประเภทประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๓ ปี อัตราดอกเบี้ย ๐.๗๕ บาทต่อปี
๒. อนุมัติให้นำเงินจำนวนที่เหลือ ๕๙,๘๘๘,๔๙๘.๙๓ บาท ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ย
รับให้คงฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่ อรอซื้อสลาก ธกส.
ถ้ า มี ก ารเปิ ด จำหน่ า ยให้ ห น่ ว ยงานคลั ง สามารถดำเนิ น การซื้ อ สลากได้ ทั น ที โ ดยไม่ ต้ อ งนำเข้ า ที่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม
๑. รั บ ทราบการถอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษกั บ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้ าสิบล้านบาทถ้วน-) นำไปฝาก
เข้าบัญชีประเภทประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๓ ปี อัตราดอกเบี้ย ๐.๗๕ บาทต่อปี
๒. อนุมัติให้นำเงินจำนวนที่เหลือ ๕๙,๘๘๘,๔๙๘.๙๓ บาท ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ย
รับให้คงฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อรอซื้อสลาก ธกส.
ถ้ า มี ก ารเปิ ด จำหน่ า ยให้ ห น่ ว ยงานคลั ง สามารถดำเนิ น การซื้ อ สลากได้ ทั น ที โ ดยไม่ ต้ อ งนำเข้ า ที่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
๕.๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
(สภามหาวิ ทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง (วาระลับ)
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)

/ระเบียบวาระที่ ๗ ....

-๓๓-

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ เรื่องเสนอจากคณะกรรมการ
๗.๑.๑ การรับรองรายงานการประชุม
ด้วยมหาวิทยาลัยต้องนำมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลั ยเร่งดำเนินการ
ก่อนถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวถัดไป มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้รับรองมติที่ประชุมบางวาระเพื่อให้
ดำเนินการได้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓,
๔.๔, ๔.๕, ๔.๖, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ และ ๕.๖
๗.๑.๒ การจัดลำดับระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ มีข้อเสนอแนะว่าควรนำระเบียบวาระเพื่อพิ จารณาไว้ในลำดับแรก ๆ เพื่อให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้มีเวลาในการพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
มติที่ประชุม มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำไปดำเนินการ
เมื่อไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องอื่นใด ประธานขอบคุณกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ า น แล้ ว นั ด ประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป วั น เสาร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
แล้วปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
(นางนฤชล เรือนงาม)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวประนอม เงินบุคคล)
ผู้จดบันทึกการประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา)
อธิการบดี
__________________________

