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ผ้เข้าประชมู ุ  

๑. ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดิ ร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน ์นายกสภามหาวิทยาลยั                    ประธาน  
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ 
 ๓.   นายชยัวฒัน์  ศิริอาํพนัธ์กลุ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 

๔. นายโชคชยั ชวยณรงค์่  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
 ๕.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๖.   ศาสตราจารย ์ดร.เดือน คาํดี กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 

๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
๘.   นายวิจิต แกวเกดเคน้ ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

 ๙.   ศาสตราจารยสุ์ชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
๑๐. ผูช้วยศาสตราจารยเ์อนก่  เทพสุภรณ์กลุ  อธิการบดี  กรรมการ  

 ๑๑. อาจารยเ์ฟ่ืองฉตัร ภทัรวาณิชย ์ ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ กรรมการ 
๑๒. ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .กลุวดี โรจน์ไพศาลกจิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ  
๑๓. ผูช้วยศาสตราจารยน์ภดล่  เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ  

 ๑๔. อาจารยเ์มธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
๑๕. อาจารยป์ระยทุธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ  
๑๖. ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .พรพิมล   วิริยะกลุ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ  

 ๑๗. อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
๑๘. ผูช้วยศาสตราจารย์่  ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ  

 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผ้ไม่สามารถเข้าประชมไดู้ ุ  
๑. พระปริยติักจวิธานิ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ   
๒. ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาธรํ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ   
๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ   
๔. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกจการมหาวิทยาลยั่ ิ   

 ๕. อาจารยช์อมณี  ่ .../
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๕. อาจารยช์อมณี่  สุคนัธิน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร    
 
ผ้เข้าร่วมประชมู ุ  

๑. นางนฤชล เรือนงาม  ผูช้วยเลขานุ่ การสภามหาวิทยาลยั  
 
เร่ิมประชมเวลา   ุ ๒๓.๐๐  น. 
 
 ประธานขอบคุณอธิการบดีท่ีจดักจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือติดตามิ โครงการความรวมมือกบ่ ั
มหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น การประชุมคร้ังนีจึงเป็นการพิจารณา้ ผลการศึกษาดูงานเพื่อพิจารณาหา 
แนวทางขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประธานมีประเด็นเสนอ                   
เชิงนโยบาย ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแลว้สรุปไดด้งัน้ี 
  ประเด็นท่ี  ๑  ความรวมมือกบมหาวิทยาลัยตางประเทศ  มหาวิทยาลัยต้องบริหารการ่ ั ่
ดาํเนินงานตามโครงการความรวมมือตาง ๆ ่ ่ ให้เห็นผลท่ีเป็นรูปธรรมในกจกรรมท่ีิ ระบุไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลง รวมทงัควรมีแนวท้ างการบริหารเพื่อใหเ้กดกจกรรมท่ีกอใหเ้กดรายได้ิ ิ ิ่ นอกเหนือจากกจกรรมิ
การแลกเปล่ียน 
  ทงันีควรมีคณะกรรมการ้ ้ ท่ีมีองคป์ระกอบจากฝ่ายวิชาการ  สภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลยั  
และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ อาจโดยการ
จัดโครงการพิเศษรวมกบบริษัทเอกชน  เพื่อประ่ ั กนั งานแกนักศึกษาหรือโครงการจัด่ หลักสูตร
การศึกษาท่ีแบงสัดสวน่ ่ การเรียนในประเทศและตางประเทศ ่ เชน่  ๔๐ : ๖๐ หรือ ๖๐ : ๔๐ ซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณาเสนอใหน้ายโชคชยั  ชวยณรงค ์เป็นประธาน่ กรรมการ เพื่อพิจารณาในเร่ืองดงักลาว่  
  ประเด็นท่ี  ๒  การจดัประชุมวิชาการนานาชาติดา้นวิชาการ  ดา้นการศึกษา  โดยเชิญผูบ้ริหาร
จากมหาวิทยาลยัตางประเทศท่ีมีโครงการความรวมมือกบมหาวิทยาลยั เพื่อกระชับความสัมพนัธ์่ ่ ั
เครือขายทางวิชาการ ่ เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ ่ และผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยั  ทงันีอาจขอ้ ้
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  เชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา่ ่  (สกอ.)  
สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ่  (วช.) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)  เป็นตน้  
  อธิการบดีเสนอวาระหวางนีมหาวิทยาลยัจะจดัทาํ ่ ่ ้ (ราง่ ) บนัทึกขอ้ตกลงระหวางมหาวิทยาลยั่
ราชภฏัราชนครินทร์ กบัมหาวิทยาลยัเกยวโตซังเกยว ี ี ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ียงัไมมีโครงการความ่
รวมมือมากอน  ทงันี่ ่ ้ ้ คาดวานาจะมีการลงนามความรวมมือไดใ้น่ ่ ่ พิธีเปิดประชุมนานาชาติ และเสนอ
ขอ้มูลเพิมเติมวา่ ่ ในเดือนธนัวาคม ๒๕๕๓ นี มหาวิทยาลยัโดยบณัฑิตวิทยาลยั ้ จะจดัโครงการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแหงชาติ ครังท่ี ่ ้ ๑๙ ทงัยงัเป็นโอกาส้ ครบรอบ ๗๐ ปี ของ

 การดาํเนินงานของ.../
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การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั  นับตงั้ แต่ครังยงัมีสถานภาพเป็น้ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบตัร
จงัหวดั จึงขอความกรุณาสภามหาวิทยาลยัใหก้ารสนบัสนุน  
  ประเด็นท่ี  ๓  การจดัตงัคณะกรรมการนโยบายเพื่อเช่ือมโยงและกากบการดาํเนินงานของ้ ํ ั
มหาวิทยาลยัตามแนวนโยบายและใหเ้กดิ ผลลพัธ์ของการดาํเนินงาน  เน่ืองจากบางครังผูบ้ริหาร้ ท่ีไดรั้บ
มอบหมายอาจมีภาระงานประจาํมาก จนไมสามา่ รถกากบการดาํเนินการเชิงนโยบายได ้ ํ ั และเพื่อให้
การดาํเนินงานดาํเนินไปอยาง่ มีระบบ  มหาวิทยาลยัจึงตอ้งเสนอแนวคิดให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณา
เห็นชอบเพื่อเป็นการกากบทิศทางการดําเนินงานํ ั ให้อยูในแนวนโยบาย่ กอนท่ีมหาวิทยาลัยจะ่
ดาํเนินการ  ดงันนั้ จึงตอ้งมีคณะกรรมการนโยบายชว่ ยพิจารณา  และสงเสริมใหเ้กดความเป็นไปไดใ้น่ ิ
การนาํไปใช ้ ดงัตอไปนี่ ้  
  ๑.  กรรมการชุดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  เพ่ือพิจารณา
แผนในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ให้เกดผลิ เป็นรูปธรรมอยางตอเน่ือง ่ ่
โดยเห็นชอบใหศ้าสตราจารย ์ดร.สุนทร  บุญญาธิการ เป็นประธาน ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาธร ํ เป็นกรรมการ  
และใหมี้กรรมการจากองคก์รตาง ๆ และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก รวมเป็นกรรมการ่ ่  
  ๒. กรรมการชุดนโยบายการบริหารจดัการศูนยใ์ห้การศึกษานอกท่ีตงัให้้ ไดม้าตรฐาน โดยมี
ข้อเสนอแนะวากรณีศูนย์ให้การศึกษา่ นอกท่ีตัง้ ท่ียงัไมได้มาตรฐานอาจบริหารจัดการให้เป็น่
ศูนยบ์ริการวิชาการ (training Centre) ท่ีประชุมพิจารณาในเบืองตน้แลว้้ เสนอใหศ้าสตราจารย ์ดร.สุนทร  
บุญญาธิการ  หรือ ดร.สุชาติ  เมืองแกว  เป็นประธานกรรมการ้  
  ๓. กรรมการชุดนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาสังคม เพื่อกากบให้มีการบริหารํ ั              
จดัการศึกษาการวิจยัและพฒันา (R & D) ท่ีเป็นการประสานความรวมมือกบทอ้งถิน เชน การผลิตดุษฎี่ ั ่่
บณัฑิต มหาบณัฑิต ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งถิน ท่ีประชุม่ พิจารณาในเบืองตน้แลว้้ เสนอใหน้ายโชคชยั  
ชวยณรงค ์ หรือศาสตรา่ จารย ์ดร.เดือน  คาํดี  เป็นประธานกรรมการ 
  ๔. กรรมการชุดนโยบายการจดัการศึกษาและการวิจยัเพื่อการพฒันาครุศาสตร์และวิชาชีพครู  
เพื่อกากบใหมี้การบริหารจดัการท่ีเช่ือมโยงํ ั การดาํเนินงานระหวาง่ สถาบนัพฒันาคุณภาพครู  การอบรม
ครู และคณะตาง ๆ โดย่ เห็นชอบให้ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดิ ร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ เป็นประธาน
กรรมการ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ 
  ๑. เห็นชอบตามประเด็นท่ี ๑-๓ ท่ีประธานเสนอ ทังนีมอบมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี ้ ้               
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  และรองอธิการบดีกจการสภามหาวิทยาลัย  เสนอ  ิ (ราง่ ) 
คณะกรรมการนโยบายดา้นตาง ๆ่  พร้อมทงัเลขานุการของกรรมการแตละชุด้ ่  เพื่อพิจารณาในวนัท่ี          
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓   

 ๒. มอบงานเลขานุการ .../
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  ๒. มอบงานเลขานุการ จดัทาํสรุปการศึกษาดูงานครังนีให้แลว้เสร็จภายใน ้ ้ ๒ สัปดาห์ โดยมี
รองอธิการบดีวิชาการและวิจยั คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  และผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .พรพิมล  วิริยะกุล  
เป็นท่ีปรึกษา  เพื่อสภามหาวิทยาลยัจะไดพ้ิจารณารายละเอียดและจุดเนน้ของแตละมหาวิทยาลยัเพื่อจะ่
ไดน้าํมาใชใ้นการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ตอไป่  
  ๓. ในเบืองตน้ของการดาํเนินกจการตามคณะกรรมการนโยบายทงั ้ ิ ้ ๔ ชุด ควรแฝงเร่ืองการ
หารายไดไ้วใ้นรายละเอียดการดาํเนินงานดงักลาว่  ซ่ึงในอนาคตอาจมีการตงักรรมการชุดการสร้าง้
รายไดจ้ากแหลงทุนภายนอก ทงันีการสร้างรายไดอ้าจอยใูนรูป ่ ่้ ้ Profit Centre ท่ีเนน้การวิจยั 
  ๔. มอบมหาวิทยาลยัพิจารณาเสนอขอ้มูลสถานภาพทางการเงิน และแหลงเงินทงัจากการจดั่ ้
การศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (โดยมีขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษา) การวิจยั และอ่ืน ๆ ณ ปัจจุบนั และ
แนวโนม้ใน ๕ ปีขา้งหนา้ 
 
เลกิประชมเวลา  ุ ๒๓.๔๐  น. 
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