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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๐/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
ณ  ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์   อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   ท าหนา้ท่ีประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ     กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๑.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๕.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๖.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๓.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๕. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล    เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ เชิญร่วมกิจกรรมในวนัท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
  ประธานแจง้วา่ ในวนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มหาวิทยาลยัจะมีกิจกรรม 
ดงัน้ี 
  - สถาบันพฒันาคุณภาพครู จัดประชุมเชิงวิชาการเร่ือง “การก าหนด           
แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก” ท่ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อให้ผูบ้ริหารทราบถึงการพฒันาต าแหน่งวิทยฐานะ 
และความกา้วหนา้ทางการศึกษา  ซ่ึงจะมีการอภิปรายโดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ 
  - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคี และผา้ป่าการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๐  
ณ วดัเทพนิมิตร เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ท่ีประชุม รับทราบ  และมีมติ 
 ๑. ใหม้หาวทิยาลยัประชาสัมพนัธ์ เชิญคณาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมประชุม
เชิงวชิาการ เพราะเป็นเร่ืองท่ีคนในวงการศึกษาควรทราบ 
 ๒. เชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามคัคี 
 ๓. ใหมี้การประชุมสภามหาวทิยาลยั หากงานเลขานุการสภาฯ สามารถจดั
วาระการประชุมไดใ้นวนัดงักล่าว เช่น โครงการจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั การขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั     
ราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  และการแต่งตั้งผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
  ๑.๒ การสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั 
  ประธาน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั ประชุม 
ต่อจากการประชุมสภามหาวทิยาลยัในวนัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข  

/๑.  แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๓.๑ … 
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 ๑. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  หนา้  ๒  บรรทดัท่ี  ๑๙ 
   โดยตดั  (mile stone)  ออก 
 

  ๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  หนา้  ๒  บรรทดัท่ี  ๒๐ 
   จาก  “… พร้อมระบุปัญหา และสาเหตุ …” 
   เป็น  “… ถ้ายงัท าไม่ได้ให้ระบุปัญหา และสาเหตุ …” 
 

  ๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  หนา้  ๓  บรรทดัท่ี  ๑๖–๑๗ 
   แกไ้ขค าวา่  “สาขา…”  เป็น  “สาขาวชิา…” 
 

  ๔. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  หนา้  ๔  มติท่ีประชุม  บรรทดัท่ี  ๒๕ 
   แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) โดยให้ถือความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัเป็นหลกั เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยั เป็นองค์กรท่ีแต่งตั้งตามกฎหมาย และมีหน้าท่ีจดัท าขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั”   
 

  ๕. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  หนา้  ๕  มติท่ีประชุม 
  “เพิ่มเติม ค าว่า “ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม” ในเป้าประสงค์ท่ี ๑ ของประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑   
 

 ๖. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  หนา้  ๕  มติท่ีประชุม  บรรทดัสุดทา้ยของหนา้ 
   เป็น “ส่วนอีก ๑ ตวัช้ีวดันั้นใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาเสนอตามความเหมาะสม
ซ่ึงเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลยัเพื่อการผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม และให้ก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็น             
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ ไม่ควรเป็นตวัช้ีวดัระดบัปัจจยั” 
 

 ๗. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๔.๖  หนา้ ๖  บรรทดัท่ี  ๑๕  
   จาก  “๑.  เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะจดัให้เป็นระบบบริหารจดัการท่ีต่างจากการ
บริหารจดัการแบบราชการเดิม (reengineering) เพื่อให้เกิดความคล่องตวั แทนท่ีจะเป็นการรวบรวม
กระบวนงานเพื่อด าเนินการเช่นเดิม (continuous improvement)” 
   เป็น  “๑.  เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะจดัให้เป็นระบบบริหารจดัการท่ีต่างจากการ
บริหารจดัการแบบราชการเดิม (Re-engineering) เพื่อให้เกิดความคล่องตวั แทนท่ีจะเป็นการ
รวบรวมกระบวนงานเพื่อด าเนินการเช่นเดิม” 
 
 
 

/๘.  แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๔.๖ … 
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 ๘. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๔.๖  หนา้ ๖  บรรทดัท่ี  ๑๙  
   จาก  “…จึงควรมีการวางแผนการบริหารจดัการให้บุคคลภายนอกเขา้มาร่วม
ใหม้าก …” 
   เป็น  “…จึงควรมีการวางแผนการบริหารจดัการใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาร่วมมือ
ใหม้าก …” 
 

 ๙. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๔.๖  หนา้ ๖  บรรทดัท่ี  ๒๑  
   จาก  “๓. การเปิดหลกัสูตรควรมีแผน ๓-๕ ปี ของการวิจยัหลกัสูตรนั้น ๆ ให้
อาจารยป์ระจ าเสนอแผนการวจิยัการสอน” 
   เป็น  “๓.  การเปิดหลกัสูตรควรมีแผน ๓-๕ ปี ของการวิจยัเป็นชุดโครงการ
ในหลักสูตรนั้น ๆ ให้อาจารยป์ระจ าเสนอแผนการวิจยัควบคู่กับการสอนในหลักสูตรแล้วให้ขอทุน
วจัิยจากกองทุนวจัิยของมหาวทิยาลยั” 
 

 ๑๐. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๔.๖  หนา้ ๖  บรรทดัท่ี  ๒๓  
   จาก  “๔. คณะบณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ควร
สะท้อนภาพการเป็นมหาวิทยาลยัทางการศึกษา หรือเป็นสหวิทยาการเพื่อการพฒันา (Graduate 
School of Education Interdisciplinary)  …” 
   เป็น  “๔. คณะบณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ควร
สะท้อนภาพการเป็นมหาวิทยาลยัทางการศึกษา หรือเป็นสหวิทยาการเพื่อการพฒันา (Graduate 
School of  Education and Interdisciplinary)  …” 
 

 ๑๑. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  หนา้  ๗  มติท่ีประชุม บรรทดัท่ี  ๒   
   จาก  “…ทั้งน้ีใหไ้ปปรับโครงการ…” 
   เป็น “…ทั้งน้ีใหป้รับโครงการ…” 
 

  ๑๒. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  หนา้  ๗  มติท่ีประชุม บรรทดัท่ี  ๔   
   จาก  “…ทั้งน้ีอาจศึกษาไดจ้ากศศินทร์” 
   เป็น “…ทั้ งน้ีอาจศึกษาได้จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์  แห่ง             
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” 
 

 ๑๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  หนา้  ๗  มติท่ีประชุม ขอ้  ๓  บรรทดัสุดทา้ย 
   จาก  “…แทนการจดัท าวารสารชาติเป็นของมหาวทิยาลยั” 
   เป็น “…แทนการจดัท าวารสารชาติทีเ่ป็นของมหาวทิยาลยั” 

/ระเบียบวาระที ่๓ … 
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  เลขานุการสภาฯ รายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการตามมติ วา่ยงัอยูร่ะหวา่ง
การด าเนินการ ดงัน้ี 
 - การขบัเคล่ือนบางคลา้ ยงัไม่ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
นโยบาย โครงสร้าง และการบริหารจดัการศูนยบ์างคลา้ 
  - โครงการจดัตั้งบณัฑิตวทิยาลยั  ก าลงัด าเนินการปรับโครงการ 
  - การบริหารจดัการศึกษาใหเ้ป็นระบบเดียว จะน าผลการศึกษาดูงานพิจารณาใน
คณะกรรมการอ านวยการมหาวทิยาลยัในสัปดาห์หนา้ 
  ดงันั้น จึงไม่มีวาระสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการจดัการศึกษา
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัใหม่) 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่ามหาวิทยาลัย  ได้จัดท า  (ร่าง)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบบัใหม่) โดยปรับเน้ือหาใหส้อดคลอ้งตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และยกเลิกขอ้บงัคบัฯ ฉบบัลงวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐  
ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวิทยาลยั ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เห็นชอบตาม (ร่าง) โดยใหป้รับแกด้งัน้ี 
  - ใชค้  าวา่ “บณัฑิตวทิยาลยั”  แทน  “บณัฑิตศึกษา” 
  - เพิ่มสาระเก่ียวกบัภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
คน้ควา้อิสระใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 - ปรับกรณีพน้สภาพนักศึกษาจากการมีค่าระดบัชั้นเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  
๓.๐๐  ใน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกนั  เป็น  ๓  ภาคการศึกษาติดต่อกนั 
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) ขอ้บงัคบัท่ีได้
ปรับแกต้ามมติคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแลว้ 
 มติทีป่ระชุม   
  ๑. แก้ไข ข้อ ๕.๑ จาก “ มีระยะเวลาเรียน รวมทั้งเวลาสอบแต่ละภาค           
ไม่นอ้ยกวา่ ๑๖ สัปดาห์…” เป็น “ มีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์…” 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานโดยไม่ตอ้งขยายความวา่ รวมทั้งเวลาสอบ 

/๒.  เห็นชอบใน (ร่าง) … 
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 ๒. เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ย
การจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัใหม่) โดยหลกัการไวก่้อน และขอให้
มหาวิทยาลยัเร่งเสนอขอความเห็นชอบโครงการจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั เน่ืองจากจะใช้ค  าว่าบณัฑิต
วทิยาลยัไดต่้อเม่ือมีบณัฑิตวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ 
   
 ๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการรับและจ่ายเงิน      
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการเพื่อการพฒันา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี  
๖/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ไดอ้นุมติัหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการ
เพื่อพฒันาซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยงัไม่ประทบัรับรอง/รับทราบเน่ืองจากขอ้บงัคบั 
วา่ดว้ยการจดัการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละเอกสารหลกัสูตร อยา่งไรก็ตาม มหาวิทยาลยัไดท้  า
การสอบคดัเลือกนกัศึกษาเรียบร้อยแล้ว และจะมีการรายงานตวั ในวนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึง             
จ  าเป็นต้องมีระเบียบ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม ดังนั้ นจึงน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 
สาขาการจัดการเพื่อการพฒันา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วนจึงยงัมิได้ผ่าน              
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ ซ่ึงมีสาระส าคญั คือ 
   - จัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายและเพิ่มอัตราการเรียกเก็บ             
ค่าใชจ่้ายบางรายการ 
  - จ่ายค่าสอบแบบเหมาจ่ายและเพิ่มอตัราค่าตอบแทนต่าง ๆ 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. ให้มหาวิทยาลัยเขม้งวดเป็นพิเศษในการเปิดสอนและการรับสมคัร          
นกัศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีหลกัสูตรใหม่ จะด าเนินการไดก้็ต่อเม่ือส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประทบัรับทราบ/รับรองหลกัสูตรนั้นมาเรียบร้อยแลว้ 
  ๒. เห็นชอบใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการ
รับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการเพื่อการพฒันา พ.ศ. ๒๕๕๐  
และอนุมติัใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกรณีน้ีเท่านั้น เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการสอบคดัเลือกเรียบร้อยแลว้  
แต่ไม่อนุมติัใหเ้ป็นบรรทดัฐานในการด าเนินการในลกัษณะน้ีอีก 
  ๓. เร่งเสนอโครงการจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อจะได้เร่งเสนอขอ้บงัคบั      
ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับใหม่)  ไปยงัส านักงาน            
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไปได ้

/๔.  ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่… 
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  ๔. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้เขา้ใจถึงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ีตอ้งมี
การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการท่ีมี proceeding หรือลงตีพิมพใ์นวารสารท่ีมี peer  
review   
   ๕. มีขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงัน้ี 
     ๕.๑ เนน้การผลิตมหาบณัฑิตทางการศึกษาท่ีเป็นสหวิทยาการ และท า
คุณภาพให้เขม้ขน้ (ตามมติท่ีประชุมคร้ังก่อน) ทั้งน้ีตอ้งมีความพร้อมเร่ืองงานวิจยั และไม่ตอ้งรับ
สมคัรนกัศึกษาจ านวนมาก 
   ๕.๒ ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยท่ีท าหน้าท่ีแสวงหา
วิทยากรท่ีมีช่ือเสียงและแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีกวา้งขวาง 
ทนัสมยั และเงินทุนในการวิจยั ซ่ึงอาจตอ้งลงทุนสูงในช่วงแรก แต่จะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างช่ือเสียง
ระยะยาว 
   ๕.๓ จดัโครงการบริการการศึกษา โดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 
   ๕.๔ ควรจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการปรับการจดัระบบการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นระบบเดียว ไม่ควรแยกเป็นภาคปกติ-ภาคพิเศษ 
 

 ๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ              
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท า (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึง
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวทิยาลยั ดา้นกฎหมาย ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐ 
เม่ือวนัท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบตาม (ร่าง) โดย 
   - ให้มีการแกไ้ขช่ือขอ้บงัคบั เป็น ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ในทุกขอ้บงัคบั เน่ืองจากปัจจุบนั พ.ร.บ. 
ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ถูกยกเลิกไปแล้ว จึงไม่มีข้าราชการพลเรือนใน
มหาวทิยาลยัอีกต่อไป  
   - ให้ปรับข้อความเพื่อความชัดเจนถึงวิ ธีการได้มา และการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย
จรรยาบรรณขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
   ๒. ให้มหาวิทยาลัยพิมพ์เอกสารจรรยาบรรณ รวมทั้งจรรยาบรรณของ        
นกัวจิยั  แจกขา้ราชการทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารยใ์หม่ เพื่อใหท้ราบวา่อะไรควร/ไม่ควรปฏิบติั 

/๓.  มอบอธิการบดี และ… 
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   ๓. มอบอธิการบดี และประธานสภาคณาจารยฯ์ พิจารณาให้มีกิจกรรมเพื่อ
การยกย่องหรือให้รางวลัแก่คณาจารย-์ขา้ราชการ (อาจใช้แนวทางของสภาคณาจารย ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั)   
   ๔. มอบประธานสภาคณาจารยฯ์ สร้างความเขา้ใจกบัคณะกรรมการสภา
คณาจารยฯ์ ใหมี้ส่วนในการช่วยดูแลใหข้า้ราชการอยูใ่นวนิยัและจรรยาบรรณท่ีดี รวมทั้งงานวิชาการ 
และส่งเสริมให้ก าลังใจคณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งเสนอประเด็นเพื่อการพฒันาขบัเคล่ือน
มหาวทิยาลยั 
  
 ๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว ่าดว้ยการจ่ายเงิน            
ค่าตอบแทนในการจดัท าวารสาร “ราชนครินทร์วิชาการ” พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่มหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นสมควรให้ยกระดบั
วารสาร “ราชนครินทร์วชิาการ” ใหเ้ป็นวารสารชาติ ซ่ึงตอ้งมีค่าตอบแทนต่าง ๆ ในการจดัท าวารสาร
ดงักล่าว  จึงน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ในการจดัท าวารสาร “ราชนครินทร์วิชาการ” พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม ยงัไม่เห็นชอบตาม (ร่าง) ทั้ งน้ีให้เสนอกระบวนการท่ีจะ
ยกระดบัวารสารใหเ้ป็นวารสารชาติ ประกอบการพิจารณาดว้ย โดยมีความเห็นวา่ 
  - ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัควรมีบทบาทในการพิจารณาเชิงนโยบาย ไม่ใช่เป็น
ผูจ้ดัท าวารสาร อาจท าโดยจา้งบุคคลภายนอกมาด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาจา้งท่ีชดัเจน 
  - กรณีการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติทั้งของอาจารย์และนักศึกษา อาจใช้
วธีิการใหร้างวลัตอบแทนอาจารย/์อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ท่ีมีผลงานนกัศึกษาลงตีพิมพร์ะดบัชาติ 
 
 ๔.๕ พิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภา
มหาวทิยาลยั ดา้นมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรปรับปรุง ๒ หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แล้วมีมติให้มีการแก้ไข ซ่ึงผูรั้บผิดชอบหลักสูตรได้แก้ไข และ
เลขานุการฯ ตรวจสอบแลว้ จึงน าเวยีนกรรมการเพื่อขออนุมติั ผลการเวยีนเพื่อขอมติ มีผูอ้นุมติั ๘ คน 
ไม่อนุมติั  ๑  คน  จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ทั้งส้ิน ๒๒ คน จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณา 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑. ใหถ้อนเร่ืองดงักล่าว เพื่อน าไปปรับแกใ้หถู้กตอ้ง 

/๒.  ใหแ้นวปฏิบติัในการ… 
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  ๒. ใหแ้นวปฏิบติัในการปรับเอกสารหลกัสูตร การบริหารจดัการ และการ
เสนออนุมติั ดงัน้ี 
   ๒.๑ การปรับปรุงหลักสูตร ต้องปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัยด้วย           
นอกเหนือจากการเปล่ียนช่ือ  เปล่ียนรหสัวชิา 
  ๒.๒ มอบกรรมการวชิาการท าความเขา้ใจกบัคณบดีเพื่อก ากบัดูแลให้
สาขาวิชาจดัท าเอกสารหลกัสูตรให้ถูกตอ้งครบถว้น กรณีการแก้ไขเอกสารหลกัสูตรให้สาขาวิชา
จดัท าตารางสรุปการแกไ้ขมาดว้ย ทั้งน้ีคณบดี/รองคณบดีวชิาการ ตอ้งลงนามรับรองเอกสารหลกัสูตร
ท่ีแกไ้ขแลว้ก่อนเสนอดว้ย 
   ๒.๓ มอบฝ่ ายวิช าการพิ จ ารณาแก้ ปัญหา เพื่ อ ให้ มี ก าร เ รี ยน
ภาษาองักฤษใหค้รบ  ๑๒  หน่วยกิต ในหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างภาษาองักฤษไม่ครบ  ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒.๔ ให้ประธานหลักสูตรร่วมประชุมในวาระพิจารณาหลักสูตร            
แต่ละหลกัสูตรเพื่อการส่ือสารท่ีตรงกนั 
   

  ๔.๖ ข้อเสนอให้แก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย             
คุณสมบติัหลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบติัหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกันิติธรรม โดย 
  ๑. คณะกรรมการควรมีสัดส่วนผูบ้ริหารต่ออาจารย ์- ขา้ราชการใกลเ้คียงกนั 
  ๒. สภามหาวทิยาลยัควรไดพ้ิจารณาผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือทุกคน 
  ๓. ควรระบุความเช่ียวชาญดา้นอ่ืนของผูท้รงคุณวุฒิในคุณสมบติัของผูท่ี้
ไดรั้บการเสนอช่ือใหช้ดัเจน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอ และให้ตดัความว่า “หรือด้านอ่ืน ๆ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด” ในขอ้ ๔ (๒) ในขอ้บงัคบัเดิมออก รวมทั้งปรับให้สภามหาวิทยาลยั
ไดพ้ิจารณารายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้งหมด โดยแยกตามสาขาท่ีเช่ียวชาญ ทั้งน้ีให้คณะกรรมการ
ประกอบดว้ย 
 - อธิการบดี  เป็นประธาน 
  - ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
 - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
  - รองอธิการบดี ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวนหน่ึงคน 
 - คณบดี ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวนหน่ึงคน 

/-  ผูอ้  านวยการและ… 



- ๑๐ -  

  - ผูอ้  านวยการและหวัหนา้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซ่ึงคดัเลือกกนัเองจ านวนหน่ึงคน 
  -  กรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ผูแ้ทนคณาจารย ์ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวน
สองคน 
  -  ผูแ้ทนขา้ราชการในสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง 
จ านวนหน่ึงคน 
 
  ๔.๗ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ 
   มติที่ประชุม ให้น าไปปรับองคป์ระกอบคณะกรรมการตามมติในระเบียบ
วาระท่ี ๔.๖ แลว้น าเสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
 
 ๔.๘ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั รอบ ๑๒ 
เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เห็นควรให้ใชต้วัช้ีวดั
เดิม เพื่อใหมี้ขอ้มูลพื้นฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัระยะหน่ึง และขอหารือสภามหาวิทยาลยั
เก่ียวกบัน ้าหนกัตวัช้ีวดัในแต่ละมิติ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงน ้ าหนักประเมินแต่ละด้าน ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปี ๒๕๕๐ ดงัต่อไปน้ี  แลว้แจง้ให้
คณะกรรมการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
   - น ้าหนกัตวัช้ีวดัดา้นผูรั้บบริการ   ร้อยละ  ๓๐ 
  - น ้าหนกัตวัช้ีวดัดา้นการเงินและงบประมาณ ร้อยละ  ๒๐ 
  - น ้าหนกัตวัช้ีวดัดา้นการบริหารจดัการ  ร้อยละ  ๒๐ 
  - น ้าหนกัตวัช้ีวดัดา้นการเรียนรู้และพฒันา ร้อยละ  ๓๐ 
 
 ๔.๙ (ร่าง) แผนพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๔ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั 
ระยะ ๔ ปี ซ่ึงไดป้รับสาระตามมติคณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ ดา้นนโยบายและแผน คร้ังท่ี                                   
๒/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๑๘  กนัยายน  ๒๕๕๐  เรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  ๑. ให้ความเห็นชอบในแผนพฒันามหาวิทยาลยั ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑–
๒๕๕๔) 

/๒. ขอ้สงัเกตจาก… 



- ๑๑ -  

   ๒. ขอ้สังเกตจากคณะอนุกรรมการฯ 
    - การเสนอโครงการพิเศษ ในการผลกัดนัใหเ้กิดความเป็นเลิศทางวชิาการ 
   - ความเห็นเชิงนโยบายใหส้ถาบนัพฒันาคุณภาพครู เป็นศูนยท์ดสอบ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   มติทีป่ระชุม  
   ๑. เห็นชอบในแผนพฒันามหาวทิยาลยั ระยะ ๔ ปี   
   ๒. มอบมหาวทิยาลยัพิจารณาแผน โครงการ งบประมาณ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมตามแผนพฒันา  
  ๓. ใหร้ายงานผลการด าเนินงานซ่ึงสะทอ้นตามแผนพฒันาดงักล่าว  รวมทั้ง
ปัญหาและการประเมินผลรอบ ๖ เดือนต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อประกอบการพิจารณาปรับแผนคร่ึงปี 
  ๔. กรณีโครงการพิเศษใหน้ าเสนอแผนงานกระบวนการในการผลกัดนัให้
เกิดความเป็นเลิศ โดยแบ่งเป็น ๔ ดา้น เพื่อพิจารณา  ดงัน้ี 
   - แผนการลงทุน (Investment Plan) ซ่ึงรวมถึงครุภณัฑ ์อาคารสถานท่ี 
   - แผนการบริหารจดัการ (Management Plan) ซ่ึงตอ้งมีโครงสร้างการ
บริหาร  วธีิการบริหารจดัการ  การประเมินผล  และการรายงานผล 
   - แผนอตัราก าลงั  (Recruitment Plan) 
   - แผนการวจิยัและพฒันา (Research & Development Plan)  
     ทั้งน้ี อาจน าเสนอความกา้วหนา้ของโครงการเป็นระยะ 
  ๕.   ใหค้งไวซ่ึ้งนโยบายของสถาบนัพฒันาคุณภาพครู ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การพฒันาคุณภาพครู  ส่วนการเป็นศูนยท์ดสอบอาจเสนอเป็นนโยบายระยะยาวได ้
 
   เน่ืองจากจ ากัดด้วยเง่ือนเวลา ประธานจึงขอให้กรรมการกลับไปอ่าน
ระเบียบวาระ ท่ี ๕ หรือน าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไปกรณีมีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา และขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๑๐   น. 
                     

    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม                นางพรพรรณ   นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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