สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ (ติดราชการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

/๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา ....

-๒-

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ
อาจารย์วัชราภรณ์
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศกั ดิ์
นางสาวจิตติมา
นางสาววิภาวรรณ
นางสาวจุฬารัตน์
นายใหม่

สิมะโรจนา รองอธิการบดี
ทองสุก
ผู้ช่วยอธิการบดี
สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี
พุดเผือก
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
คณะทำงานควบคุมระบบฯ
ศรีวรรณโสภณ หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการประชุม
ปิ่นศิริ
รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการประชุม
วิโรจน์วัฒนกุล หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการประชุม
เดชอุดม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทำงานควบคุมระบบฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ก่อนเริ่มการประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านแสดงตนในระบบสารสนเทศ
ก่อนประชุมครบถ้วนแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเปิดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่ อวัน ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ ต่ อที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณารับรอง ทัง้ นี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมตามลำดับ
ดังนี้
๑. อาจารย์ สุ รีย์พ ร ธรรมิ กพงษ์ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ แทนผู้ บริห าร
เสนอขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หน้า
๔ บรรทัดที่ ๑๘ จาก “....โดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการ Reskll UpSkll....” เป็น “....โดยสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้วยการ Reskill UpSkill....”
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ฤทธิ์ สมบั ติส มภพ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้แก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ ๒.๑ บรรทัดที่ ๕ จาก “ที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขให้ถูกต้อ ง” เป็น “มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่แก้ไข และมอบฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยแก้ไขให้ถูกต้อง”
๓. นายมานั ส ทารัตน์ ใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ท รงคุณ วุฒิ เสนอขอ
แก้ไข ดังนี้

/๓.๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ....

-๓-

๓.๑ ระเบีย บวาระที่ ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็ นชอบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๙
บรรทัดที่ ๑๙ จาก “ส่วนที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” เป็น “ส่วนที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย”
๓.๒ ระเบียบวาระที่ ๗.๑.๑ การรับรองรายงานการประชุม หน้า ๘ บรรทัด
ที่ ๘ โดยให้ตัดคำว่า “และ ๕.๔” ออก เนื่องจาก ๕.๔ เป็นวาระลับ
๔. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
เสนอขอแก้ไข ดังนี้
๔.๑ ระเบี ย บวาระที่ ๕.๑ พิ จารณาอนุมั ติ (ร่าง) ข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขคำ จาก
“.... และที่ปรชุม” เป็น “.... และที่ประชุม”
๔.๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาอนุมัติการปรับแผนรับนักศึกษา สมอ.
๐๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
- หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๓๑ ถึงบรรทัดที่ ๓๒ จาก “.... ซึ่งเดิมใน มคอ.
๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ถึงปี การศึกษา ๒๕๔๗....” เป็ น “.... ซึ่งเดิ มใน มคอ. ๒ ปี การศึ กษา ๒๕๖๔ ถึ งปี
การศึกษา ๒๕๖๗....”
- หน้ า ๒๒ บรรทั ด ที่ ๕ จาก “ภาวการณ์ มี ง านทำ ....” เป็ น
“ภาวะการมีงานทำ....”
๔.๓ ระเบียบวาระที่ ๗.๑.๒ การเวียนเอกสารขอความเห็นชอบ หน้า ๒๔
บรรทัดที่ ๑๕ แก้ไขคำ จาก “....ของเดือนกรกฎาค ๒๕๖๔” เป็น “....ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔”
๔.๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาให้ ความเห็ นชอบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ และคณะ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยขอให้ตรวจสอบตัวเลขร้อยละของอาจารย์ที่จบปริญญาเอก และร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ในหน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๘ หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๓๓ หน้า ๑๓ ตารางลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๖ และหน้า ๑๕ ข้อมูล
การดำเนินงานหัวข้อ ๒.๕ และ ๒.๖ ให้ถูกต้อง
มติทปี่ ระชุม
๑. รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร์ ครั้งที่
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขให้ถูกต้อง
๒. ในการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมตั้งแต่ครั้งที่
๗/๒๕๖๔ มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเวียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบและเสนอให้
แก้ไขก่อนประชุมสภามหาวิทยาลัย ๗ วัน โดยให้สรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อความรวดเร็วในการ
ประชุม
๒.๒ รายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ (ลั บ ) ครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๔
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมี การพิจารณาและมีรายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)

/ระเบียบวาระที่ ๓ ....

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ รายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ า อธิ ก ารบดี จ ะนำเสนอรายงาน
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ
อธิการบดี นำเสนอการเตรียมการรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) รอบที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏราชนครินทร์ โดยมีประเด็นในการนำเสนอ ๔ ประเด็น
ดังนี้
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. รายงานสถานการณ์ โรงพยาบาลสนาม ภายใต้ ค วามร่ว มมื อ ของจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา มรภ. ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลบางคล้า และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
๓. การเตรี ย มการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ และระบบสนับสนุน (เป็นฐานของการพัฒนา Digital University)
๔. การยกระดั บ สมรรถนะด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ สำหรั บ
อาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการบริการวิชาการที่มีคุ ณภาพ (มหาวิทยาลัยได้ทำ
ความร่วมมือกับทางจั งหวัด ซึ่งจั งหวัดได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดูแลในเรื่องของ Smart People ล่ าสุ ด
มหาวิทยาลัยได้รับมอบให้อบรมครู และบุ คลากรทางการศึกษา และยังรวมไปถึงการอบรมพนักงานภาครัฐของ
จังหวัดด้วย ขณะนี้คณะกรรมการสังเคราะห์ฯ ได้ชี้แนะให้มหาวิทยาลัยทำ Learning Platform และ Learning
Space รวมถึงดำเนินการขอทุนจากสภาการศึกษา และ PMU ต่าง ๆ ในการจัดทำ)
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ
รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันให้กับสาธารณชนได้รับทราบร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และมีการรายงาน
สถานการณ์โรงพยาบาลสนาม ภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลบางคล้า และกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รวมพลัง
เพื่อคนไทยในวิกฤต COVID-19 มี ๗ ประเด็นหลักดังนี้
๑. ตั้งโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า สำหรับ
ผู้ป่วย COVID-19
๒. LOCAL QUARANTINE สั ม มนาคารบางปะกง ปาร์ค (บางคล้ า) เป็น ที่ พั ก
ของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงพักอาศัย ซึ่งมาตรการการดูแลทั้งหมดจะเป็นบทบาทของสาธารณสุข จังหวัดและ
โรงพยาบาลบางคล้า
๓. หน่ ว ยบริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ซึ่ งร่ ว มกั บ โรงพยาบาลบางคล้ าและโรงพยาบาล
พุทธโสธร
๔. จั ดตั้ งศู น ย์ป ระสานงานเฉพาะกิ จ สายด่ ว นประสานงาน COVID-19 ของ
มหาวิทยาลัย
๕. ทำโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T มีการจ้างงานนักศึกษาและบัณ ฑิต
จบใหม่และประชาชน จำนวน ๓๐๐ คน
๖. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
๗. ช่วยเหลื อเยียวยานักศึ กษา ลดค่าบำรุงการศึกษา/ค่ าหอพั ก ๑๐% ใน ๓
ภาคเรียน และกำลังพิจารณาในภาคเรียนปัจจุบันนี้
/อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ....
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อาจารย์ ดร.ณั ฐ ปคั ล ภ์ ญาณมโนวิ ศิ ษ ฏ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ แ ทน
ผู้บริห าร ในฐานะรองอธิการบดีที่รับ ผิดชอบงานกิจการนักศึกษาฯ นำเสนอข้อมูลการจัดโรงพยาบาลสนาม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยใช้หอประชุมของมหาวิทยาลัย ความจุของเตียงทั้งหมด ๑๔๗
เตียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คือ ๑๕๒ คน ส่วน LQ (LOCAL QUARANTINE) มียอดผู้ป่วย ๗๔
คน เดิ ม วางไว้ ที่ ๓๘ คน แต่ ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จำนวนผู้ ป่ ว ยมี ม ากจนเกิ น กำลั ง ของ
โรงพยาบาลสนามทั้ง ๑๑ หน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับและประสานที่จะหา
เตีย ง พยายามเพิ่ มในจุ ดที่ส ามารถรองรั บ ได้ ถือว่าเป็ น ภารกิจที่ห นักมากในส่ วนของสถานการณ์ ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชนครินทร์ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐ แล ะเอกชน มองว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นหน่วยงานที่ ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้ฉีดวัคซีน
และยังมีการวางมาตรการที่ จะป้องกันด้วย ในส่วนของการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน
๖๗๓ คน รับการฉีดวัคซีนแล้ว ๗๓.๑๓ % เป็นอันดับ ๑ ของประเทศจากการรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนไปยัง
กระทรวง อว. คาดว่าอาทิตย์หน้าบุคลากรจะได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น การฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยได้รั บความ
อนุเคราะห์จากกระทรวง อว. ในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน ๑,๒๐๐
โดส ซึ่งในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ จะได้รับการฉีด ๕๑๐ โดส มีการประสานโรงพยาบาลพุทธโสธรและ
โรงพยาบาลบางคล้าและทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จ ะเข้ารับการฉีด สำหรับนักศึกษา
ที่ลงทะเบี ยนประสงค์รับวัคซีน จำนวน ๑,๑๘๓ คน ในรอบแรก วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลั ย
จัดสรรให้ ๕๖๙ คน และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีก ๔๐ คน ถือว่าได้ ปริมาณที่ครอบคลุม จากการประชุม
กับกระทรวง อว. ล่าสุดรอบที่ ๒ อีก ๕๐๐ กว่าโดส ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยที่ได้รับวัคซีนมาก่อน
วัคซีน ที่ได้รับ มา คือ วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า โดยทุกคนมุ่งหวังว่าเมื่อรั บวัคซีนแล้วภู มิคุ้มกันจะต้องเพิ่มขึ้น
สำหรั บ มาตรการอื่ น เช่ น การเว้น ระยะห่ าง การใช้ เจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ ากากอนามั ย ตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ทำการรองรับ
ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวั คซีน ได้แก่ โดม อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๑ ชั้น ๔ และชั้น ๕ และทำความสะอาด
พื้น ที่ทั้งหมดทุกอาทิตย์ ถือเป็น มาตรการป้ องกันเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ามาใช้
บริการด้วย นี้คือการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่ช่วยเหลือรับใช้สังคม ถือเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น และ
เป็นความมุ่งหวังของจังหวัดด้วย
อธิการบดี เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า มาตรการของโรงพยาบาลพุทธโสธร ศูนย์ฉีด
วัคซีนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คือ D-M-H-T-T ซึ่งเป็นมาตรการตามมาตรฐานสากล กำหนดแผนการ
ฉีดวัคซีนของหน่วยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔
สำหรั บ การเตรี ย มการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ และระบบสนับสนุนอื่นๆ รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและรองรับการพัฒนาสู่
การเป็น Digital University มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน online ดังนี้
๑. มีเว็บไซต์ข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน online
๒. เริ่มต้นการสอน online
๓. เครื่องมือสำหรับการสอน online
๔. วิธีการสอนและการประเมินผล online
๕. คำแนะนำสำหรับผู้เรียน online

/มี RRU TO LEARN ที่เป็น ....
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มี RRU TO LEARN ที่เป็น Platform ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
ระบบ RRU LMS ส่ วนเรื่ องของสั ญ ญาณอิ นเทอร์เน็ ต มหาวิท ยาลั ยกำลั งติ ดต่ อ กับ ค่ ายมื อถื อเพื่ อสนั บ สนุ น
สัญญาณและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการสอนวิชาบรรยาย ใช้ระบบ LMS ส่วน
วิชาปฏิบัติ และวิชาฝึกประสบการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแหล่งฝึก และมีการปรับวิธีการปฏิบัติทดแทน โดย
มีการขยายเวลาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและตอบปัญหา
ผ่านทาง line official มีเอกสารบทเรียนออนไลน์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา และมีเอกสารการอบรมเทคนิคการ
จั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ส ำหรั บ อาจารย์ มี RRU Official Channel ที่ เผยแพร่ข้อมู ล เหล่ านี้ ในช่ว งที่
นักศึกษาไม่สามารถมาติดต่อขอรับบริการได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะ
มีบริการให้แก่นักศึกษา ดังนี้
๑. ระบบ RRU to Learn
๒. ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
๓. ระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
๔. ระบบรับข้อร้องเรียนสำหรับการให้บริการ
๕. ระบบถามตอบออนไลน์
๖. ระบบตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยมีการจัดห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในแต่ละคณะ
ทั้งในเมื องและบางคล้ า บริ การให้ กับ อาจารย์ที่ จะมาดำเนิ นการจัดการเรีย นการสอน รวมทั้ งสิ่ งสนั บ สนุ น
การจั ด การเรี ย นการสอนต่ าง ๆ ซึ่ งคณบดี และรองคณบดี ฝ่ ายวิช าการแต่ ล ะคณะเป็ น ผู้ ดู แล นอกจากนั้ น
มหาวิ ท ยาลั ย ออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ เรื่ อ ง มาตรการช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แล้วจำนวน ๓ ฉบับ เพื่อช่วยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ซึ่งมีตัวเลขจำนวนเงินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๓ ภาคเรียน
(ได้แก่ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ ๑/๒๕๖๓ และ ๒/๒๕๖๓) เป็นเงินประมาณ ๑๐,๑๓๑,๑๒๐ บาท นอกจากนี้ยังมี
งบประมาณสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ซึ่งในแต่ละคณะเดิมยังมีไม่มากเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรงบประมาณให้แต่ละคณะ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๖,๓๘๐,๑๔๐ บาท ดังนี้
๑. งบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (๒%)
๒. งบประมาณคืนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (๖๗%)
๓. งบประมาณการลดค่าบำรุงการศึกษา ๑๐% (๒๘%)
๔. งบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมาตรการ
(COVID-19) (๓%)
ในเรื่องของการยกระดับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับ
อาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมาก โดยจะต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นโอกาส ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับการมอบหมายจากจังหวัดในการดูแล
โครงการที่เกี่ยวกับ Smart People ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒. ได้ รับ การมอบหมายจากจั งหวัด ในการพั ฒ นาครู/บุ ค ลากรทางการศึก ษา
พนักงานของรัฐของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้าน Digital Literacy
/๓. การอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัย ....
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๓. การอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถเพิ่ มศักยภาพเพื่อสามารถ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การยกระดับสมรรถนะให้บุคลากรสามารถเป็นวิทยากรและผู้นำการสอนผ่าน
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล
๒. การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทั้ ง Hardware/Software กั บ ภาคเอกชนเพื่ อ
ยกระดับการพัฒนาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในพื้นที่
จุดแข็ง
๑. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีความร่วมมือใกล้ชิด
กับจังหวัด
๒. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนขนาดใหญ่และมีกิจกรรมที่ต่อเนื่ อง
เช่น MS / ISS / SEAC / Dow Chemical / CP / TIFFA ฯลฯ และภาครัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อุปสรรค
๑. ทักษะการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ของครู/
บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานของรัฐ
๒. เครื่องมืออุปกรณ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรให้กับสถานศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Microsoft ในเรื่องของ
การใช้ Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา Virtual Classroom
โดยมุ่งเน้นพัฒนา ๒ ประเด็น คือ ๑. การใช้ Virtual Classroom ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยจะมี การอบรมอาจารย์ให้ส ามารถใช้เครื่องมื อได้ ๒. การจัดทำสื่อ Online เพื่อให้ผู้ เรีย น
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการสอนแบบ 4P ดังนี้
๑. วิเคราะห์ วางแผน (PLAN)
๒. สร้างสภาพแวดล้อม (PRIME)
๓. สร้างแรงกระตุ้น (PUMP)
๔. ประยุกต์บทเรียน (PEAK)
โดยจัดทำเป็น ๓ Module ประกอบด้วย การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ การ
พั ฒ นาระบบการใช้ สื่ อ การสร้ า งเนื้ อ หาโดยจั ด ทำเป็ น หลั ก สู ต ร และมี ก ารอบรมให้ กั บ บุ ค ลากรให้ ได้ รั บ
certificate และเป็นวิทยากร
ทีป่ ระชุมมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์
และนักศึกษา
๒. มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาด้วยว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษา
สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และมหาวิ ทยาลัยควรสนับสนุนเทคโนโลยีใดหรือให้การสนับสนุน
การเรียนให้กับนักศึกษาอย่างไรได้บ้าง
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

/๓.๒ การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

-๘-

๓.๒ การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าสภามหาวิ ทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุม แล้วมีการมอบหมายการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา นั้น เพื่อให้การติดตามการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
๑. การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการดำเนิน การตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ มสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดทำ
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในระเบียบวาระที่ ๕.๓
๒. 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 ๗/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมอบอธิการบดีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมการ
รองรับการแก้ปัญ หา นั้ น มหาวิทยาลั ยเลื่อนเงินเดือนให้ กับพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้ อยแล้ว และได้จั ด
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ อพิจารณาแนวทางการดำเนิ นการเกี่ ยวกับการจ่ายเงินเดือนและสิ ทธิประโยชน์
ของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย เรี ย บร้ อยแล้ ว ซึ่งได้ น ำเสนอคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุ นของ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การดำเนินการเกีย่ วกับการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๕.๕
๓. พิจ ารณาการร้องขอให้เยียวยา กรณี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการจั 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
สาธิ ต แล้ วมีมติ มอบมหาวิทยาลั ย แต่ งตั้งคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาเกี่ยวกั บ ค่าขาดรายได้ที่ น างสาวน้ ำฝน
ประทุ มทาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในขณะรักษาพยาบาล นั้น คณะกรรมการพิ จารณาการขาดรายได้
พิจารณาแล้วเห็นควรมีคำพิพากษามาประกอบการพิจารณา ซึ่งในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีการนั ด
ไกล่ เกลี่ ยที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และทนายโจทก์แถลงว่ายั งไม่ได้เอกสารเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ต่อเนื่องเพิ่มเติมของโจทก์ ทำให้นัดไกล่เกลี่ย ยังไม่สามารถตกลงกันได้ จึงส่งคืนเข้าสู่กระบวนการปกติ และกำหนด
นัดชี้/สืบพยานโจทย์ใหม่ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบการพัฒนาระบบคลั งหน่วยกิต 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
ได้มอบผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย นนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปประกอบ
การพิจารณาจัดทำรู ปแบบการทำงานของระบบคลังหน่ว ยกิต แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา นั้ น
อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการระบบคลังหน่วยกิต ทั้งนี้ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้ วยคลั งหน่ วยกิ ต เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่ งจะเสนอคณะกรรมการพิ จารณาข้อบั งคับพิ จารณา ก่ อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานในลำดับต่อไป
/๕. พิจารณาการปรับเปลี่ยน ....
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๕. พิ จารณาการปรับเปลี่ ยนสถาบั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู เป็ นสถาบั น พั ฒ นา
ศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประเด็นการศึกษาส่วนงานภายในอื่นภายในมหาวิทยาลัย
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาการปรับเปลี่ยนสถาบั นพัฒนาคุณภาพครู เป็ นสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน
แห่ งอนาคต แล้ ว มี ม ติ ม อบมหาวิท ยาลั ย ทำการศึ ก ษาส่ ว นงานภายในอื่น ภายในมหาวิ ท ยาลั ยเกี่ย วกั บ การ
ดำเนิ น งาน การบริห ารจั ดการ พั น ธกิจ ว่ายังสมควรคงไว้ห รือไม่ แล้ ว เสนอสภามหาวิท ยาลั ยพิ จารณา นั้ น
บั ด นี้ ยั ง มิ ได้ ด ำเนิ น การเนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งรอการรายงานผลการดำเนิ น งานในปี ที่ ผ่ า นมา และแผน
การดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
๖. รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณารายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะทำงาน ประกอบด้ ว ย ดร.สี ล าภรณ์ บั ว สาย กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และดร.สมชัย
ว่องอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฝ่ายบริหาร
และผู้ เกี่ ย วข้ อ งที่ อ ธิ ก ารบดี เห็ น สมควร รวมไม่ เ กิ น จำนวน ๑๒ คน สั ง เคราะห์ แ ละวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ภายในสามเดือ นนั้ น มหาวิทยาลั ยได้จั ดประชุมคณะกรรมการสั งเคราะห์ และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพือ่ พิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
๑. ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ ผลการวิเคราะห์ โอกาสการเกิ ด วิ กฤตทางการเงิน และ
แนวทางการรับมือเบื้องต้น ซึ่งนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๔ แล้ว
๒. แนวทางในการหารายได้ รวมทั้งการพัฒนากลไกหนุนเสริมการหารายได้
และเสนอแนวทางดังกล่าว โดยมอบคณะกรรมการบริ ห ารกองทุนวิจัย เพื่อพัฒ นางานวิจัยและงานวิชาการ
พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. แนวทางการควบคุ มต้ นทุ น การหารายได้ และข้ อเสนอด้ านเป้ าหมาย
ทางวิชาการ โดยมอบสภาวิชาการร่วมกับคณะพิจารณา แล้วเสนอสภาวิชาการในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ
เสนอคณะกรรมการสังเคราะห์ฯ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
๗. รายงานความเห็ น เกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี คณบดี และผูอ้ ำนวยการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๔ พิจารณารายงานความเห็ นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ แล้วมีมติมอบคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ
นำข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ แล้ว
นำเสนอสภามหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณา นั้ น คณะกรรมการพิ จารณาข้ อบั งคั บ ในการประชุ มครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิจารณาขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีในเบื้องต้น ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งในการ
ประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มติ ที่ ประชุ ม รับทราบ การดำเนิ นการตามมติ ที่ ประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามเสนอ
/๓.๓ การดำเนินการตามมติสภา ....

-๑๐-

๓.๓ การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)
(สภามหาวิ ทยาลั ยได้ประชุ มวาระลั บ ซึ่ งมีการพิจารณาและมี รายงานการประชุ ม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย นำเสนอว่ าศาสตราจารย์ ดร.สุ วิม ล ว่ อ งวาณิ ช
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การดูแลให้คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และงานที่ได้รับ มอบหมายจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้เต็มที่
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความต่อเนื่องตามข้อ ๕ (๒)
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ระบุว่า
“ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาตำแหน่ งทางวิช าการจากบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ประกอบด้ว ย กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งต้ องไม่ ใช่ บุค ลากรและไม่ เคยเป็ น บุ คลากรของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ราชนครินทร์ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน
แต่ไม่เกินสิบคน” มหาวิทยาลัยจึ งเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติ คุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง สาขาเชี่ ยวชาญ
Development Education, Socio-Philosophical, ธุรกิจศึกษา เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
จึ งนำเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อโปรดพิ จารณาแต่ งตั้ ง ศาสตราจารย์ กิตติ คุ ณ
ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบแต่ งตั้ ง ศาสตราจารย์ กิ ตติ คุ ณ ดร.ชนิ ต า รัก ษ์ พ ลเมื อ ง
เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
อุตสาหกรรม

๔.๒ พิ จ ารณาเลื อ กและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะเทคโนโลยี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ วรรคสี่ ระบุ
ว่า “ในกรณีที่คณบดี พ้น จากตำแหน่งตามวาระ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ งก่อนที่คณบดี
จะครบวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่คณบดี
จะครบวาระ แต่ในกรณีที่ คณบดีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณบดีพ้นจากตำแหน่ง”
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ แทนจากผู้ บริห ารในสภามหาวิท ยาลั ยจากบุ คคลซึ่ งมิใช่เป็ นคณบดีของ
คณะที่จะมีการสรรหาคณบดีหนึ่งคน เป็นกรรมการ

/๓. ผู้แทนจากคณาจารย์ ....

-๑๑-

๓. ผู้แทนจากคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกกันเองจากบุคคลซึ่งมิได้
สังกัดคณะที่จะมีการสรรหาคณบดีหนึ่งคน เป็นกรรมการ
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ โปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ดังนี้
๑. เลื อก ดร.มนตรี นุ่ ม นาม ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในสภามหาวิท ยาลั ย เป็ น ประธาน
กรรมการ
๒. เลื อ กผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ค รรชิ ต มาระโภชน์ ผู้ แ ทนจากผู้ บ ริห ารในสภา
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
๓. เลือกอาจารย์วิทยา เต่าสา ผู้แทนจากคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย เป็น
กรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาทักท้วง
๕.๑ ขออนุมัติปริญญา
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย นำเสนอว่าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ ป ระมวลผลการศึ กษาของนั ก ศึก ษาที่ ส ำเร็จ การศึก ษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน
๕๙๓ คน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๕๙๓ คน จำแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จำนวน ๕๘๘ คน
ครุศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๒ คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๑๐๐ คน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๑๒๕ คน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวน
๑๔๗ คน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๑ คน
บัญชีบัณฑิต
จำนวน
๕๕ คน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๑ คน
เทคโนโลยีบัณฑิต
จำนวน
๒ คน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๙๓ คน
นิเทศศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๔๔ คน
นิติศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๓ คน
รัฐศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๑๕ คน
หลักสูตรระดับปริญญาโท
จำนวน
๕ คน
จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๕๙๓ คน

/ที่ประชุมให้หลักให้การว่าในการเสนอ ....

-๑๒-

ทีป่ ระชุมให้หลักการว่าในการเสนอขออนุมัติปริญญาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องแสดงหลักฐานผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาประกอบการพิ จารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วย
ทุกครั้ง
มติทปี่ ระชุม
๑. พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
(ครั้งที่ ๒) จำนวน ๕๙๓ คน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๒. ประชุ ม ให้ ห ลั ก การว่ า ในการเสนอขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต้ อ งแสดงหลั ก ฐานผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ข องผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาประกอบการพิ จ ารณาของสภา
มหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้ง และส่งศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบั ติ ส มภพ ตรวจสอบก่ อ นทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ความ
รอบคอบในการอนุมัตใิ ห้สำเร็จการศึกษา
๕.๒ พิจารณาอนุมัติในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในปีปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะเริ่มทยอยใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น
มหาวิทยาลัยได้นำเสนอต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า
๑. ในช่วงสถานการณ์โควิด หากไม่ได้นักศึกษาตามเป้าหมายหรือไม่คุ้มจุดคุ้มทุน
จะมีมาตรการอย่างไร
๒. ควรมีการเก็บข้อมูลหลักสูตรในเชิงวิเคราะห์ความต้องการจำเป็ นของผู้เรียน
มีการวางแผนสำหรั บ บางหลั กสู ตรหรื อไม่ที่ ผู้ เรียนลดความนิ ยมหลั ก สู ตรลง ซึ่ งจะมี ผ ลต่อ อาจารย์ ป ระจำ
หลักสูตร
๓. หากหลั ก สู ต รได้ จั ด การเรี ย นการสอนแล้ ว ให้ น ำข้ อ มู ล มารายงานว่ า รั บ
นักศึกษาได้จริงเท่าใด เป็นไปตามแผนหรือไม่
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภาวิชาการดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยโดยสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ำหนดมาตรการในการเปิ ด การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาคพิเศษโดยกำหนดให้หลักสู ตรที่จะการจัดการเรียนการสอนได้ต้องมีผู้สมัครและชำระค่าลงทะเบีย นแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒๕ คน
๒. กรณี ไม่คุ้มจุดคุ้มทุน อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะ
และหลักสูตร
๓. การเก็ บ ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รในเชิ งวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการจำเป็ น ของผู้ เรี ย น
อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยกำหนดการประชุมร่วมกับคณะและหลักสูตรในการศึกษาหาความต้องการของ
ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องทั้งในลักษณะ Non-Degree หรือ Degree
๔. มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกหลักสูตรวิเคราะห์ต้นทุนของหลักสูตร ซึ่งมีการเก็บรวม
ข้อมูลทั้งจำนวนนักศึกษา รายรับและรายจ่ายของหลั กสูตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว
เสร็จจะนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ภาคพิเศษ เปิดสมัคร
รั บ นั ก ศึ ก ษาเดื อ นกรกฎาคมและเปิ ด ภาคการศึ ก ษาเดื อ นสิ งหาคม ซึ่ งมี ก ารประกาศรับ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ภาค
การศึกษา กรณีที่การเปิดรับแล้วจำนวนนักศึกษาไม่เพียงพอจะดำเนินการในภาคเรียนถัดไป
/๕. แผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ....

-๑๓-

๕. แผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ
อยู่ระหว่างการดำเนิ นการโดยสำนั ก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนร่วมกับ คณะและหลั กสู ตร ซึ่ งกำหนด
แนวทางในการจัด Cluster หลักสูตรเพื่อหาสมรรถนะร่วมที่นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree เพื่อสะสม
เครดิต และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างคณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ในหลักสูตร ค.บ.
วิท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา โดยพั ฒ นาเป็ น แขนงวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ทั่ ว ไป ฟิ สิ ก ส์ เคมี และชี ว วิท ยา และหลั ก สู ต ร
ด้านภาษาศาสตร์ระหว่างคณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ เป็นต้น
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรในการจัดการเรียน
การสอนภาคพิเศษ จำนวน ๑๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๑.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๑.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
๑.๖ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่
๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
๓.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๔.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๔.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
ทีป่ ระชุมมีข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะว่า
๑. จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ในข้อ ๑ ที่ระบุว่า
ในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ด หากไม่ ไ ด้ นั ก ศึ ก ษาตามเป้ า หมายหรื อ ไม่ คุ้ ม จุ ด คุ้ ม ทุ น จะมี ม าตรการอย่ า งไร
มหาวิทยาลัยชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยได้ก ำหนดมาตรการในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ โดยกำหนดให้
หลั กสูตรที่จะจัดการเรียนการสอนได้ต้ องมีผู้ส มัครและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่ น้อยกว่า ๒๕ คน นั้น แต่
แบบฟอร์มในการขอเปิดหลักสูตร มีจำนวน ๔ หลักสูตร มีนกั ศึกษาเพียง ๒๐ คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วั ช รากร พาหะนิ ช ย์ รองอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
วิชาการ ให้ ข้อมูล ว่า จำนวน ๒๕ คน เป็ น มาตรการปั จ จุบั น ที่ด ำเนิ น การในหลั กสู ต รที่เปิ ดก่ อนหน้ านี้ ส่ว น
หลักสูตรที่ขออนุมัติครั้งนี้หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะไปกำหนดมาตรการร่วมกับหลักสูตร
เพราะบางหลักสูตรเปิดรับไม่ถึง ๒๕ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้
คณะวิทยาการจัดการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นฐาน จะได้ทราบว่าจำนวนจุดคุ้มทุนของ
หลั ก สู ตรภาคพิ เศษและภาคปกติ ค วรมี นั ก ศึ ก ษาจำนวนกี่ค น หลั งจากนั้ น มหาวิท ยาลั ย จึงดำเนิ น การออก
มาตรการอีกครัง้
/๒. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ....

-๑๔-

๒. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปิดการเรียนการสอน หมายถึง อนุมัติให้รับ
นักศึกษา ๒๕ คน ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้องสื่อสารกับสาขาวิชา จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน
ซึ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต้องมีวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามที่สาขาวิชา
กำหนด
๓. ควรคำนวณจุด คุ้มทุ นให้ เป็ นข้ อมูล ปัจ จุบั น โดยแยกเป็น ๒ กรณี คือ การ
เรียนการสอนในชั้นเรียน กับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดการเรียนการสอน และ
การเปิดรับนักศึกษาทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ
๔. ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการหลั ก สู ต รที่ มี อ ยู่ เดิ ม ลดลง คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณาปรับหลักสูต รเพื่อรองรับ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น short
course และ non degree เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคสังคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกัน จึงควรนำวิกฤตที่เกิดขึ้นมาสร้างโอกาส มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์แล้วนำข้อมูลเหล่านี้
กลับมาสู่สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพือ่ จะได้รู้วา่ อะไรเกิดขึน้ จะได้เตรียมการต่อไปในอนาคตได้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
๑. อนุมตั ิการเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ จำนวน ๑๒ หลักสูตร ได้แก่
๑.๑ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
๑.๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
๑.๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๑.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
๒. มอบมหาวิ ท ยาลั ย นำข้ อ อภิ ป รายและข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินการ
๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย นำเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๖๔ เมื่ อวั น ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ แต่ งตั้ งคณะกรรมการดำเนิ น การตามกฎกระทรวงการจั ด กลุ่ ม
/สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ....

-๑๕-

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อจั ดทำแผนการพั ฒ นาความเป็ นเลิ ศของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมอย่างเป็นทางการ ๒ ครั้ง เพือ่ จัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ
จึ ง นำเสนอแผนการพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ราชนคริน ทร์ ซึ่ งรายละเอี ย ดจะเป็ น ไปตาม
ข้อกำหนดว่าให้ มหาวิทยาลัยทำอะไรบ้าง เช่น เรื่องของกรอบแนวคิด การวิเ คราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องการ
พัฒนา การทำ Gap Analysis จุดเน้นการปฏิรูประบบบริหาร โปรแกรมการดำเนินการ แผน ๕ ปี แผนรายปี
กลไกการติดตามและประเมินผล กรอบแนวคิดก็เป็นไปตามที่กำหนดมา การทำแผนโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินงานที่ ผ่านมาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยกำหนดมาตรการ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ประเมิ น คุ ณ ภาพ กำกับ ดูแล และจั ดสรรงบประมาณ ซึ่ งกระบวนการจัดทำแผนมี การ
ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้

มี ก ารประเมิ น จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง โดยใช้ ตั ว ชี้ วั ด จาก ๔ กลุ่ ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
๓๒ ตัวชี้วัด และมีการประเมินซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอไปยังกระทรวง อว. พิจารณา คือ ประเมินตาม
ตั ว ชี้ วั ด ๓๒ ตั ว ชี้ วั ด ซ้ ำ โดยการยื น ยั น ในคณะกรรมการแผนอี ก ครั้งหนึ่ ง แล้ ว นำข้ อ มู ล ที่ มี ก ารทำ SWOT
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการทำ Gap Analysis เพื่อบอกว่ามหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม ๓
ค่าคะแนนในการประเมิน ๓๒ ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนที่ได้ในระดับ ๕ อยู่ ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๖ ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ การพัฒนาเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา ในพื้นที่ภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต
/ซึ่งคะแนนระดับ ๕ ....

-๑๖-

ซึ่งคะแนนระดับ ๕ จะมีอยู่ในตัวชี้วัดของกลุ่ม ๓ ทั้งสิ้น และมีผลประเมินอยู่ใน
ค่าคะแนนระดับ ๔ อีก ๓ ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ในกลุ่ม ๒ ด้วย ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๓๒ อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
ค่าคะแนนที่ได้ค่าคะแนนระดับสู งในกลุ่ม ๓ เนื่ องจากว่าในการปรับแผนของ
มหาวิท ยาลั ย ในปี ๒๕๖๔ มี การปรั บ แผนโดยนำตัว ชี้วัด ของกลุ่ ม ๓ เข้ามาประกอบในการตั้งค่ าเป้ าหมาย
กลยุทธต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็มีการจัดทำโครงการหลัก ๆ ดังนี้
๑. การจัดโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
๒. การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมที่ บุ ค คล ชุ ม ชนหรือ หน่ ว ยงานทั้ งภาครัฐ และ
เอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การ
น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
๓. มีการจัดทำหลักสูตรทั้งหลักสูตรในการจัดการศึกษา และหลักสูตรระยะสั้น
โดยให้ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔. การจั ดทำโครงการเพื่อพัฒ นาผู้ประกอบการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ
สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการร่วมพัฒนา
ในเรื่ อ งการทำจุ ดเน้น ของมหาวิทยาลั ย เป็ น ผลการประเมิน ที่ ค ณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ ใช้ประเมินมหาวิทยาลัย คือ สถานการณ์ปัจจุบันและหลัง Reinvent จะมีรูปแบบอย่างไร
ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ค่าคะแนนในเรื่องของหลักสูตรต้องมีการประเมินอยู่ในระดับดี และระดับดีมาก
คุณภาพของอาจารย์ ๓๒๗ คน ถ้าเป็นร้อยละของอาจารย์ที่จบปริญญาเอก ค่าคะแนนยังอยู่ที่ ร้อยละ ๓๒.๔๒
ซึ่งยั งต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานของสำนั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ร้ อยละ ๔๐ สำหรับ ตำแหน่ ง
ทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
คือ ร้อยละ ๖๐ สถานการณ์ในเรื่องของจำนวนอาจารย์ที่ทำงานวิจัย อยู่ที่ร้อยละ ๕๑.๒๙ งบประมาณทุนวิจัย
ในภาพรวมอยู่ที่ ๙,๒๔๕,๓๕๖ บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุน ภายใน จำนวน ๑,๓๘๑,๓๕๖ บาท
แหล่งทุนภายนอก จำนวน ๗,๘๖๔,๐๐๐ บาท อาจารย์ผู้ทำวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๗.๙๒ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน ๙๘ เรื่อง จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน
๒๖ เรื่อง และจำนวนงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จำนวน ๓ เรื่อง ในเรื่องโครงการบริการวิชาการ จะมีงานที่เป็น
งานประจำที่ร่วมมือกับท้องถิ่น ๖๗ โครงการ โดยมีงบประมาณทั้งหมด จำนวน ๕๔,๗๖๒,๑๐๐ บาท ในเรื่อง
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒๒ โครงการ และมีชิ้นงานได้รับรางวัล
จุดเน้นหลัง Reinvent ในด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
๑. การปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century skills) และตรงกับความ
ต้องการของตลาด ผู้ประกอบการและสังคมไทย ๔.๐
๒. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น ผสมผสานกับ
F2F & WIL-based) และยึดหลักคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย Quality First!

/๓. พัฒนาระบบการศึกษา ....

-๑๗-

๓. พัฒนาระบบการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึก ษาในจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับ
การเติ บ โตของเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก โดยอาศั ย เครือ ข่ ายการทำงานกั บ หน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาควิชาชีพ
๔. หลักสูตรและการสอนบูรณาการเข้าการเรียนรู้ การให้ บริการทางวิชาการ
และการส่งเสริมทำนุศิลปวัฒ นธรรม ด้วยการอาศัยความร่ วมมือและภาคีกับท้องถิ่นและพื้นที่ (networking
and partnership)
จุดเน้นหลัง Reinvent ในด้านการวิจัย ได้แก่
๑. ยกระดั บ การวิ จั ย และการพั ฒ นานวั ต กรรม บู ร ณาการเข้ า กั บ การเรี ย น
การสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและแข่งขันได้
๒. รูป แบบการวิจัยพื้นฐาน ประยุ กต์และเชิงนโยบาย ที่เน้นการวิจัยเชิงพื้ นที่
(area-based and/or community-based research) การวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ที่ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์
๓. การวิจัยเน้นบูรณาการเข้า กับการจัดการเรียนรู้ การให้บ ริการทางวิชาการ
และการส่งเสริมทำนุศิลปะวัฒนธรรม สู่การสร้างนวัตกรรม มูลค่าเพิม่ และ การสร้างสรรค์ (value creation)
๔. มีระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการวิจัย พัฒนาและ สร้าง
นวัตกรรมกับสถานประกอบการและสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๕. ทุกหน่วยงานระดมทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อสร้างรายได้
จุดเน้นหลัง Reinvent ในด้านการบริการวิชาการ ได้แก่
๑. ยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ย นเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อมนำแนวพระราชดำริและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ ให้สนองตอบกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการระดมทุนและการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยให้มีความยั่งยืน
๒. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
จุดเน้นหลัง Reinvent ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
๑. ส่งเสริม พัฒ นา ทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้อ งถิ่นและพื้นที่
บริการเชิงสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่า (value-added) รวมทั้งยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพื้นทีเ่ ข้าสู่การจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย
๒. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้

/โปรแกรมการดำเนินการ ....

-๑๘-

โปรแกรมการดำเนินการที่สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของประเทศ ดังภาพ

จากภาพเป็นความเชื่อมโยงที่สอดคล้องในการทำปฏิรูปพลิกโฉม จะต้องมีความ
สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของประเทศและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านต่ าง ๆ แล้วเกิดโครงการหลัก
ที่ ส อดคล้ อ งที่ จ ะนำไปสู่ ก ารพลิ ก โฉม ใช้ ห ลั ก การในของเรื่ อ ง OKR มากำหนด โดยมี ๔ เป้ า หมายหลั ก ที่
สอดคล้องกับ ๘ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๓ โดยมี Key Results ภายใต้กลยุทธ์ และมีโครงการหลักรองรับ
แต่ละ Key Results

/เช่น ในเรื่องของการตั้งเป้า ....

-๑๙-

เช่ น ในเรื่ อ งของการตั้ ง เป้ า Objective ที่ ๑ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และสถาน
ประกอบการได้รับ การพัฒ นาให้ มี ความเข้มแข็งและยกระดับให้ เป็นแหล่งจ้ างงานของประชากรและบัณ ฑิต
ในพื้นที่ โดยกำหนดตัว KR ใน Objective ที่ ๒ เป็นเรื่องการวางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้พร้อมรองรั บการเปลี่ยนแปลง มีอยู่ ๒ KR ส่วนใน
Objective ที่ ๓ เป็นเรื่องการมีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Value) และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
พื้นที่ภูมิภาค มี ๑ KR ใน Objective ที่ ๔ เป็นเรื่องของการจัดอันดับความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา มี ๑ KR

การตั้งค่าเป้าหมายภายใต้แต่ละ Key Results : KR
Objective ที่ ๑ ชุม ชน ท้ อ งถิ่น และสถานประกอบการได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี
ความเข้มแข็งและยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของประชากรและบัณฑิตในพื้นที่
KR ๑.๑ อั ต ราการได้ ง านทำในพื้ น ที่ ห รื อ ภู มิ ภ าคของบั ณ ฑิ ต (ร้ อ ยละ) ค่ า
เป้าหมายปี ๒๕๖๕ (๕๕) ปี ๒๕๖๖ (๖๐) ปี ๒๕๖๗ (๖๐) ปี ๒๕๖๘ (๖๕) และปี ๒๕๖๙ (๖๕)
KR ๑.๒ การบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕ (๙๐) ปี ๒๕๖๖ (๙๐) ปี ๒๕๖๗ (๙๐) ปี ๒๕๖๘ (๙๐) และปี ๒๕๖๙ (๙๐)
KR ๑.๓ การมีส่วนร่วมของบุค คล ชุมชน หรือหน่ว ยงานในพื้นที่ สะท้อนการมี
ส่วนร่วมเพื่อ แก้ไข/ลดปั ญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕ (๙๐) ปี
๒๕๖๖ (๙๐) ปี ๒๕๖๗ (๙๐) ปี ๒๕๖๘ (๙๐) และปี ๒๕๖๙ (๙๐)
KR ๑.๔ งบประมาณในการดำเนิ น งาน เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน และสั งคมในพื้ น ที่
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕ (๑๕) ปี ๒๕๖๖ (๒๐) ปี ๒๕๖๗ (๒๐) ปี ๒๕๖๘ (๒๐) และปี ๒๕๖๙ (๒๐)
Objective ที่ ๒ วางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้ องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
KR ๒.๑ หลักสูตรที่ สอดคล้ องกับความต้องการของสังคมและชุมชน (ร้อยละ)
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕ (๖๕) ปี ๒๕๖๖ (๖๕) ปี ๒๕๖๗ (๗๐) ปี ๒๕๖๘ (๗๐) และปี ๒๕๖๙ (๗๕)
KR ๒.๒ การมี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คมและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าค (ร้ อ ยละ) ค่ า
เป้าหมายปี ๒๕๖๕ (๙๕) ปี ๒๕๖๖ (๙๕) ปี ๒๕๖๗ (๙๕) ปี ๒๕๖๘ (๙๕) และปี ๒๕๖๙ (๙๕)
/Objective ที่ ๓ มีงานวิจัย ....

-๒๐-

Objective ที่ ๓ มี ง านวิ จั ย นวั ต กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า (Value) และนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาค
KR ๓.๑ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเพื่ อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (ร้อ ยละ)
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕ (๗๐) ปี ๒๕๖๖ (๗๐) ปี ๒๕๖๗ (๗๕) ปี ๒๕๖๘ (๗๕) และปี ๒๕๖๙ (๘๐)
Objective ที่ ๔ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา
KR ๔.๑ ผลของการจัด อั น ดับ ด้ านความยั่งยืน ของสถาบั น อุด มศึ กษา (ระดั บ )
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕ (-) ปี ๒๕๖๖ (-) ปี ๒๕๖๗ (๑) ปี ๒๕๖๘ (๑) และปี ๒๕๖๙ (๑)
ความเชื่อมโยงของแต่ละ Objective กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติ

แผนงบประมาณระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนการพัฒ นาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นี้ มหาวิทยาลัยได้ บรรจุโครงการทั้งหมด
๘ โครงการหลัก ได้แก่
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบจัดการเพื่อรองรับความต้องการ
กำลังแรงงานของสถานประกอบการในอนาคต
๒. โครงการนำร่องยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่ผ่านการสร้าง Learning
Platform
๓. โครงการเสริมสร้ างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ บุ คลากรภาคเศรษฐกิ จ
สังคม และชุมชน
๔. โครงการพั ฒ นาระบบนิ เวศนวัต กรรมของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ส่ งเสริม การ
พัฒนาผู้ประกอบการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิน่
๕. โครงการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นเป็นนวัตกร และนักคิดสร้างสรรค์
สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
๖. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนัก ศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะ
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
/๗. โครงการขับเคลื่อนการวิจัย ....

-๒๑-

๗. โครงการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่า หรือมูลค่าเพิ่ม (Value
added) สู่การพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาค
๘. โครงการ RRU SDG Move
และมี ก ารเสนอกรอบวงเงิ น งบประมาณภาพรวมระยะ ๕ ปี ภายใต้ ว งเงิ น
๑๙๐ ล้านบาท ดังนี้
๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรอบงบประมาณ จำนวน ๓๐ ล้านบาท (ซึ่งได้
เสนอของบประมาณเรียบร้อยแล้ว)
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรอบงบประมาณ จำนวน ๓๔ ล้านบาท
๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรอบงบประมาณ จำนวน ๓๘ ล้านบาท
๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรอบงบประมาณ จำนวน ๔๒ ล้านบาท
๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรอบงบประมาณ จำนวน ๔๖ ล้านบาท
จะเห็ น ว่ า ในแต่ ล ะปี กรอบงบประมาณจะมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากว่ า ในการ
ประเมินจะต้องมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ค่าน้ำหนักใน Objective ที่ ๑ มีการตั้งกรอบงบประมาณไว้ที่จำนวน ๑๐๐ ล้าน
บาท ใน Objective ที่ ๒ มีการตั้งกรอบงบประมาณไว้ที่จำนวน ๔๕ ล้านบาท ใน Objective ที่ ๓ มีการตั้ง
กรอบงบประมาณไว้ที่จำนวน ๓๕ ล้านบาท และใน Objective ที่ ๔ มีการตั้งกรอบงบประมาณไว้ที่จำนวน ๑๐
ล้านบาท ตรงนี้เป็ นแผนงบประมาณรายปี ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ มีงบประมาณที่เสนอขอไปแล้วและได้งบประมาณ ๐.๓๕ ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้
มีการรวบรวมโครงการมาแล้ ว จากทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ง ๕ คณะ กระบวนการในการเสนอโครงการ
Reinvent จะมาจากการทำงานทั้ งในส่ ว นของสภาวิ ช าการและการที่ จ ะพั ฒ นาโครงการในส่ ว นของการ
ดำเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัย คณบดี ก็เสนอโครงการมาได้ ๑๙.๙๐ ล้านบาท ได้ยังไม่เต็มกรอบ
และเสนอเป็น แผนตลอดระยะเวลา ๕ ปี คื อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓.๘๕ ล้านบาท และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓.๙๕ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐.๙๕ ล้านบาท
โครงการภายใต้โครงการย่อยที่อยู่ภายใต้โครงการหลักที่เสนอของบประมาณ เช่น
ใน Objective ที่ ๑
โครงการหลัก : ๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบจัดการเพื่อรองรับ
ความต้ องการกำลั งแรงงานของสถานประกอบการในอนาคต จะมี โครงการที่เสนอมาจากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คือ โครงการพัฒนาระบบ RRU Smart Job โดยเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๖
ล้านบาท
โครงการหลั ก : ๒. โครงการนำร่ อ งยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ผ่ า น
การสร้าง Learning Platform เป็น โครงการพัฒ นาทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่ อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยและการคิดเชิงคำนวณ ด้วยนวัตกรรมด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะครุศาสตร์เสนอขอ
งบประมาณรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) จำนวน ๓๒ ล้านบาท ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ ล้านบาท
/โครงการหลัก : ๓. โครงการเสริมสร้าง ....

-๒๒-

โครงการหลั ก : ๓. โครงการเสริมสร้างศั กยภาพและความเข้มแข็งให้บุคลากร
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน เสนอโครงการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงย่อย ๓ โครงการ
คือ
๑. โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ ปุ่นสำหรับ
บุ ค ลากรภาคอุ ต สาหกรรมรองรั บ การเติ บ โตเขตเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั น ออก โดยเสนอของบประมาณ
ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ จำนวน ๖ ล้านบาท ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ล้านบาท
๒. โครงการยกระดับสมรรถนะทางด้านดิจิทั ลสำหรับบุคลากรเพื่อพัฒ นางาน
อาชีพ โดยเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ จำนวน ๓ ล้านบาท ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ล้านบาท
๓. โครงการจัดตั้งสำนั ก EXCELLENCT CENTER โดยเสนอของบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ จำนวน ๖.๒ ล้านบาท ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๕ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑.๕ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑.๖ ล้านบาท
โครงการหลั ก : ๔. โครงการพั ฒ นาระบบนิ เวศนวั ต กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่ อส่ งเสริ ม การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ ช่ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จระดั บ ท้ องถิ่น มีโครงการย่อ ย ๑ โครงการ คื อ
โครงการเสริมสร้ างความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ เสนอโครงการโดยคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอ
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ จำนวน ๔ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ล้านบาท
Objective ที่ ๒ โครงการหลัก : ๑. โครงการพัฒ นาบุคลากร นักศึกษา ให้เป็น
เป็นนวัตกร และนักคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึก ษา
เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีโครงการย่อย
๑ โครงการ คือ โครงการศูนย์พัฒนาฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมื อแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาศักยภาพ
กำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) เสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒.๘ ล้านบาท
Objective ที่ ๓ โครงการหลัก : ๑. โครงการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้าง
คุณค่า หรือมูลค่าเพิ่ ม (Value added) สู่การพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาค โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
จะมีโครงการย่อย ๒ โครงการ คือ ๑. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
และด้านนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่ อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน เสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๒.๕ ล้ า นบาท ๒. โครงการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลการวิจัย เสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท

/Objectve ที่ ๔ โครงการหลัก : ....

-๒๓-

Objective ที่ ๔ โครงการหลั ก : ๑. โครงการ RRU SDG Move จะมีโครงการ
ย่อย ๑ โครงการ คือ ๑. โครงการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถาบันวิจยั และพัฒนาเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ จำนวน ๑.๗๕ ล้านบาท ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนา
ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อธิการบดี ให้ ข้อมูล เพิ่มเติม ในส่ วนของ KR หรือ OKR ที่มหาวิทยาลัย กำหนด
มี ก ารดำเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ การประเมิ น ของ Reinventing University ที่ มี ก ารกำหนด KR ไว้ แ ล้ ว
เพราะฉะนั้น ประธานและคณะกรรมการฯ พิจารณาจากเกณฑ์ขั้นต่ำที่ มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ แต่ว่า การ
ขับ เคลื่ อนไปมากน้ อยแค่ไหนขึ้น อยู่กับ บริบทของมหาวิท ยาลั ย ข้อมูล ที่ ได้มาครั้งนี้ อาศัยการมีส่ วนร่วมของ
บุคลากร ๙๔ คน ผ่านระบบโปรแกรม mural ซึ่งดึงความต้องการและเป็นการระดมความคิด ในจุดที่ต้องแก้ไข
(pain point) ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงระบบกับอีกส่วนหนึ่งคือข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ข้อมูลที่ ใช้ในการร่าง
ครั้งนี้ ได้ข้อมูลจากคณะกรรมการสังเคราะห์ฯ ที่ได้สังเคราะห์ข้อมูลเพื่ อวางแผนและกำหนดเป้าหมายโดยใช้
ข้อมูลจุดคุ้มทุนของหลักสูตร งบประมาณค่าใช้จ่าย รายรับรายจ่ าย การพัฒนาเป้าหมายทางวิช าการและสภา
วิช าการ ในส่ ว นเป้ าหมายทางวิ ช าการและสภาวิช าการ ได้รับ ความอนุ เคราะห์ จ ากกรรมการสภาวิช าการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในการจัดทำเป้ าหมายเชิงวิช าการและให้ คณะเป็น ผู้ดำเนินการ เพราะฉะนั้นโครงการย่อยของ
Reinvent ปีนี้คิดว่าสามารถที่จะส่งข้อเสนอโครงการไปของบประมาณของกระทรวง อว. ได้เลย อีกส่วนหนึ่งคือ
ข้อมูลการพัฒนาการหารายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อดีคือในการเขียนร่างแผนนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการ
ที่เป็นทุนเดิมทีไ่ ด้ในปี ๒๕๖๔ มาแล้ว เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยรู้แล้วว่าทิศทางการของบประมาณจะทำอย่างไร
ให้ได้ปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ ตอนนี้ได้มาสองปีแล้ว คือ ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ เพราะปี ๒๕๖๖ รู้ทิศทางของ
กระทรวง อว. อีกส่วนหนึ่งคือข้อเสนอโครงการที่ ขอให้ปี ๒๕๖๖ หน่วยงานที่เป็นระดับคณะได้เขียนข้อเสนอ
โครงการไว้พร้อมแล้ว เตรียมส่งในเดือนกันยายน คณบดีได้ปรึกษากับคณะกรรมการสังเคราะห์ฯ อีกครั้งหนึ่ ง
ในการรวบรวมข้อมูลแล้วส่งร่างข้อเสนอโครงการเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ทีป่ ระชุมมีข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. รายละเอีย ดข้อมูล ในการจัดทำแผนการพัฒ นาความเป็นเลิศค่อนข้ างมาก
ต้ อ งนำไปเชื่ อ มโยงกั บ หลายยุ ท ธศาสตร์ และวิ เ คราะห์ ใ นหลายมติ จึ ง ควรมี ก ารสื่ อ สารกั บ ประชาคม
ในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้องว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผนการพัฒ นาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ราชนครินทร์ อย่างไร หากมีประเด็นใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งไปยังคณะกรรมการฯ ได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควร
ถ่ายทอดข้อมูลให้ประชาคมได้รบั ทราบแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพราะข้อมูลบางเรื่องต้องได้รับ
ความร่วมมือในการดำเนินงานจากประชาคม
๒. เนื่องจากบางโครงการเป็นโครงการใหม่ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องพัฒนา
บุคลากรเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่เพือ่ ร่วมขับเคลื่อน รวมทัง้ พัฒนาหลักสูตรควบคูก่ ันไป
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบแผนการพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
/๒. มอบประธานสภาคณาจารย์ ....

-๒๔-

๒. มอบประธานสภ าคณ าจารย์ แ ละข้ า ราชการสื่ อ สารกั บ ประชาคม
ในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อย่างไร หากมีประเด็นใดเพิ่มเติมสามารถแจ้ง
มายังมหาวิทยาลัยได้
๕.๔ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ ก ารอนุ โลมอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบมีเงื่อนไข และอนุมัติใช้ศักยภาพอาจารย์ ๓ ท่าน ในการดูแล
นักศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาคงเหลือ ๕ คน คาดว่าจะสำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๖๓ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส่ ง เรื่ อ งการปิ ด หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วต่ อ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความเห็นชอบการขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีหนังสือตอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ว่าไม่เห็นชอบการขออนุโลมอาจารย์ จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน เนื่องจากมีนักศึกษา ๒ คน ไม่มีหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต่ อ มา หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การอุ ต สาหกรรม
ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แล้วเสร็จเรียบร้ อยแล้ว โดยปัจจุบัน
มีนักศึกษาคงเหลือ จำนวน ๔ คน ทุกคนมีหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และคาดว่า
จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน
ในการนี้ ห ลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการจั ดการอุตสาหกรรม
จึงขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม ๕ คน เหลื อ ๒ คน
เพื่อดูแลนักศึกษาคงเหลือจำนวน ๔ คน ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมติเวีย นเมื่อวัน อัง คารที่ ๘ มิถุน ายน ๒๕๖๔ และผ่านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
อำนวยการบัณฑิต โดยมติเวียนเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทัง้ นี้ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มติที่ประชุมให้ห ลักสูตร
ทบทวนใน ๒ ประเด็น คือ ๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในการดูแลนักศึกษา
คงเหลือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องเป็นอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๒) ตรวจสอบการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของอาจารย์ที่คงไว้ดูแลนักศึกษาต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน ๑ คน ได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เหลือขั้นตอนการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติส ำเร็จการศึกษา และนักศึกษาคงเหลือ
อีก ๓ คน มี อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ห ลั ก ซึ่ งเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รที่ ค งไว้ดู แ ลนั ก ศึ ก ษา
อีกทั้ง อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาทั้งหมดจำนวน ๒ คน
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน เป็นอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลั กของนักศึกษาทั้งหมด
จำนวน ๑ คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นไปตามมติสภาวิชาการ
/๒. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ....

-๒๕-

๒. ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ป ระชุมมี ข้อเสนอแนะ
ให้หลักสูตรแสดงหลักฐานเพิ่มเติมของนักศึกษา ๑ คน ที่ กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
และมอบบัณฑิตวิทยาลัยกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนดูแลนักศึกษา รวมทั้งเร่งดำเนินการให้นักศึกษา
สำเร็จตามกรอบระยะเวลา ซึ่งบั ณ ฑิต วิทยาลั ยได้ดำเนิน การตามข้อเสนอแนะของสภาวิช าการและได้เสนอ
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลั กสูตร
ของหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาการจั ดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
จากเดิม ๕ คน เหลือ ๒ คน เพื่อดูแลนักศึกษาคงเหลือ จำนวน ๔ คน และให้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ต่อไป
๓. ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่ อ วัน ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มติที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ
การขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จากเดิม ๕ คน เหลือ ๒ คน เพื่อดูแลนักศึกษาคงเหลือ ๔ คน
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาต่อไป
จึงนำเสนอสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อโปรดพิจารณาขออนุมั ติ การอนุโลมอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการ
อุ ตสาหกรรม (ฉบั บปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิ ม ๕ คน เหลื อ ๒ คน และให้ น ำเสนอสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบต่อไป
ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการ
ปิดหลักสูตรไปแล้วนั้น ควรพิจารณาว่าสามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพือ่ ตอบโจทย์ของ EEC ได้หรือไม่
มติที่ประชุม อนุมัติการอนุโลมอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม ๕ คน
เหลื อ ๒ คน และให้ น ำเสนอสำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
เพือ่ รับทราบต่อไป
๕.๕ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิน เดื อ นและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มอบอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อพิจารณาการจ่าย
เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ นางนฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะเป็นผู้นำเสนอ
นางนฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี นำเสนอว่าสืบเนื่องจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี ข้อพิพาทระหว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภามหาวิทยาลัยจึงมอบอธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข องพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งคณะกรรมการฯ
ได้ประชุมหลายครั้ง และมีมติ ในเบื้องต้นว่าให้ปรับอั ตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากอัตรา
๑.๓ ของอัต ราข้ าราชการ เป็ น ๑.๓๕ ของอั ตราข้าราชการ เพื่ อ ให้ ส ายวิช าการและสายสนับ สนุ น มี อัต รา
เงินเดือนห่างกัน .๒ จากงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจำนวน ๑,๔๕๑,๗๗๑.๑๔ บาท แต่ในการดำเนินการ
ในลั กษณะดั งกล่ าวจะทำให้ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ องนำเงิน คงคลั งมาสมทบจ่ ายในปี งบประมาณ ๒๕๖๕ สู งมาก
/ที่ประชุมคณะกรรมการ ....

-๒๖-

ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข องพนักงานมหาวิทยาลัย จึงมีมติว่า
สมควรปรับประสบการณ์ในการทำงานเพียงเดือนเดียว แทนการปรับอัตราเงินเดือน คือ เดือ นกันยายน ๒๕๖๔
โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมสวัสดิการอื่น ด้วย) โดยการปรับเพิ่มประสบการณ์ไม่เกิน ๘ ปี
โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้คำนวณเงินตามมติที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏ
ตามตาราง

ยกตัวอย่างเช่น สายวิชาการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ทำงานได้ ๑ ปี ได้รับการปรับเพิ่ม ๒๐๐ บาท ๒ ปี
ได้ รับ การปรับ เพิ่ม ๔๐๐ บาท ตามลำดั บ แต่ จะได้ รับ การปรับ เพิ่มไม่ เกิน ๘ ปี เป็ น เงิน ๑,๖๐๐ บาท และ
จะได้รับการปรับเพิ่มประสบการณ์ลดลงกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี และลดหลั่น
กันลงไปตามร้อยละที่ได้ รับการบรรจุสำหรับสายสนับ สนุ นด้ วยเช่ นเดีย วกั น จากการปรับ เพิ่มประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานไม่เกิน ๘ ปี ต้องใช้เงินรายได้สมทบจ่ายประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยหักจากเงินที่เหลือ
เพื่อใส่ไว้ในกองทุน อาจต้องใช้เงินรายได้สมทบประมาณ ๕,๖๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยต้องนำ
เงินรายได้สมทบจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่กำลังจะบรรจุอีก ๒๙ อัตรา (มกราคม-กันยายน
๒๕๖๕) เป็นเงินโดยประมาณ ๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จะต้องขออนุมัติเงินคงคลังในปี ๒๕๖๕ จำนวน
๑๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการใช้จ่ายดังกล่าวจะผู กพันเฉพาะงบประมาณปี ๒๕๖๕ เท่ านั้ น เพราะเงินที่ใช้
ดังกล่าวนี้จะกลายเป็นฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๖๖ ต่อไป ซึ่งในการดำเนินการตามที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการดำเนินการเกี่ ยวกับการจ่ายเงินเดือนและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
/จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ....

-๒๗-

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ค วามเห็นชอบการดำเนินการ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายและเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรคำนวณสวัสดิการทั้งหมดที่จัดให้บุคลากรว่าคิดเป็นร้อยละ
เท่าใดของงบประมาณ คือเกินหรือน้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณทัง้ หมด
๒. จากการมีข้อคำถามว่า งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรอัตรา ๑.๕ และ ๑.๗ แต่ละ
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารว่าจ่ายเต็มจำนวนโดยไม่มีการจัดสวัสดิการให้อีก หรือจ่ายไม่เต็มจำนวน
แต่ นำเงิน ส่วนที่เหลือไปจ่ายสวัสดิการ หรือจ่ายไม่เต็มจำนวนเพราะไปจ้างคนเกิน กว่าที่อัตราที่ได้รับ จัดสรร
เหลือไว้จัดสวัสดิการด้วย ทั้งนี้นางนฤชล เรือนงาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพื่อความชัดเจนว่า สมมติ ได้รบั จัดสรร
มา ๑๐๐ อัตรา แต่มหาวิทยาลัยนำเงิน จาก ๑๐๐ อัตรา ไปจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย ๑๓๐ อัตร โดยกันไว้
จัดสวัสดิการด้วย ภายหลังสำนักงบประมาณให้กรอบอัตรากำลังตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บรรจุ
และแต่งตั้ ง ครบแล้ว แต่ มิได้ จัดสรรเงิน เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลั ยเลยจำเป็ นต้ องแก้ไขปั ญหาภายใน ซึ่งอย่ างที่
ท่านธงทองพูดถึงมหาวิทยาลัยก็ต้องมาใช้จา่ ยเงินงบประมาณจากเงินก้อนทีใ่ ช้จ่ายนั้น คือจ่ายเป็นเงินเดือนและ
รวมถึงสวัสดิการด้วย ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการอย่างนั้น
๓. จากตัวเลขที่นำเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนและสิทธิ
ประโยชน์ ของพนั กงานมหาวิทยาลั ย น่ าจะลองไปทำข้ อมูล ในระยะ ๕ ถึง ๑๐ ปี ข้างหน้ า เพื่ อดู ส ถานภาพ
การเงินว่ามหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความเหมาะสม และเสนอ
ว่า เรามีข้อจำกัดในเรื่องการรับจัดสรรงบประมาณเงินเดือน ต่อไปถ้าเรามีโครงการในเรื่องแผนพัฒนาความเป็น
เลิศแล้วเรามีรายได้เข้ามา ก็น่าจะนำไปคิดเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ทำงานโดยอาจจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือจ่าย
ในลักษณะเป็นเงินพิเศษ ซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งทีจ่ ะทำให้บุคลากรมีรายได้มากขึน้
๔. หากเป็ น การปรั บ เพิ่ ม ประสบการณ์ เพื่ อนำจำนวนเงิ น ที่ ป รับ เพิ่ มบวกเป็ น
เงิน เดื อ นโดยไม่ มี การจ่ ายย้ อนหลั ง ก็ ไม่ ขัด ข้ อ งที่ จ ะดำเนิ น การเพราะจะไม่ เป็ น ภาระสำหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ในระยะยาว
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับเพิ่มประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ตั้งแต่
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เพือ่ เป็นฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกสายงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร์
โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งรวบรวม
ผลงานและผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ โปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๖.๒ ผลการเลื อ กตั้ งกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ จากผู้ ด ำรง
ตำแหน่งบริหาร

เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย นำเสนอว่าอาจารย์ ดร.ณั ฐปคั ลภ์ ญาณมโนวิศิษ ฏ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มผู้แทนรองอธิการบดี และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู้ ดำรงตำแหน่ งผู้ บริห าร กลุ่มผู้แทนผู้ อำนวยการ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
/กรรมการสภามหาวิทยาลัย ....

-๒๘-

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น อธิการบดีได้ดำเนิ นการจัดประชุม
เพื่อเลือกผู้แทนรองอธิการบดี และผู้แทนผู้อำนวยการ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ำรงตำแหน่งบริหาร
จำนวนกลุ่มละ ๑ คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้แทนรองอธิการบดี
๒. อาจารย์ ธ รรมรั ต น์ สิ ม ะโรจนา ได้ รั บ เลื อ กให้ ด ำรงตำแหน่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้แทนผู้อำนวยการ
จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดทราบผลการเลื อ กตั้ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ เรื่องเสนอจากคณะกรรมการ
๗.๑.๑ การรับรองมติทปี่ ระชุม
ด้วยมหาวิทยาลัยต้ องนำมติที่ ประชุมสภามหาวิทยาลั ยเร่งดำเนินการ
ก่อนถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวถัดไป มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองมติที่ประชุมบางวาระ
เพือ่ ให้ดำเนินการได้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
มติที่ประชุม รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑, ๔.๒, ๕.๑, ๕.๒,
๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕
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 ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
แล้วปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
(นางนฤชล เรือนงาม)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

