
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันเสารที่  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 

------------------------------------------ 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.  นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.  นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.  ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.  นายปรีชา คชสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.  นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๓. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. นางเพชรา   พิพัฒนสันติกุล  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  น. 

/ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ี... 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับนี้แลว 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  จดหมายขาว “ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย”  
  นายกสภามหาวิทยาลัยแจงจดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ของ
สถาบันคลังสมองแหงชาติ ท่ีไดรับจากการเขารวมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา”   
รุน ๓ จึงมอบใหงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปนตัวอยาง ในการจัดทําจดหมายขาว               
สภามหาวิทยาลัย 
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๒ กํ า หนดก า ร ง านพ ระร าช ท านปริญญ าบั ต ร มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ                        
ในกรุงเทพมหานคร และเขตภาคกลาง  
   งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร และ
เขตภาคกลาง ประจําป ๒๕๕๔ กําหนดข้ึนระหวางวันท่ี ๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร          
ในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๓  วารสารจุดเปลี่ยน  
   วารสารจุดเปลี่ยน นําเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนตนแบบ 
“มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” จึงเห็นควรใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดอาน 
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี             
๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 ๑. ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ แกไขเปน 
   “๒.๒ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม (ลับ) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  โดยมีขอแกไข วาระท่ี ๔.๖ บรรทัดท่ี ๗ จาก
ความวา “แตยังไมมีคําพิพากษา .. .” เปน “ ซ่ึงอยู ในกระบวนการพิจารณาของศาล โดยยังไมมี               
คําพิพากษาถึงท่ีสุด จึงไมอาจเปนเหตุใหพักงานแตอยางใด”” 
  ๒. ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  แกไขเปน 
 “๔.๗ พิจารณากรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๔ 
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการนําเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๔ และเพ่ิมเติมขอมูล ไดแก ขอมูลความตองการจําเปน 
ความสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ศักยภาพความพรอมของอาจารยและสิ่งสนับสนุน การเปด
หลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยอ่ืน และจุดคุมทุน ตามมติสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือ
วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ท้ังนี้ ไดเสนอผานรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเรียบรอยแลว  
 

/มติท่ีประชุม 
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    มติท่ีประชุม   
 ๑.  เห็นชอบกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ .ศ .๒๕๕๔ และใหดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 ๒.  เนนหลักการในการพิจารณาเห็นชอบใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม ท่ี
ขอใหสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
พิจารณาในสภามหาวิทยาลัย” 
  ๓. ระเบียบวาระท่ี ๔.๙.๑   
    หนา ๑๒ ขออภิปราย ขอ ๘ แกไขคําวา “Matching Fund”เปน “การจัดสรรเงิน
รวมลงทุนตามสัดสวนระหวางงบประมาณของรัฐและเงินรายไดของสวนราชการ (Matching Fund)” 
   หนา ๑๓ มติท่ีประชุม แกไขเปน 
   “๑. อนุมัติเงินรายได (เพ่ิมเติม) จํานวน ๑๕๐ ลานบาท สําหรับกอสรางหอพัก เพ่ือ
รองรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ของทุกคณะ และนักศึกษาครุศาสตรทุกคนทุกชั้นป และรองรับบุคลากร ท้ังนี้ 
เพ่ือใหหอพักนักศึกษาเปนปจจัยในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา บรรลุตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบกับท่ีมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินในการกอสรางหอพักไวแลว ๕๐ ลานบาท แตยัง           
ไมเพียงพอในการรองรับนักศึกษาดังกลาว 
   ๒.  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปดวงเงินเกินบัญชีเงินฝาก 
(Over Draft : OD) กับธนาคารพาณิชยในวงเงินไมเกิน ๑๕๐ ลานบาท 
   ๓.  ใหเลื่อนการพิจารณาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร           
บางคลาอยางอิสระ ท้ังนี้ มอบคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการพัฒนามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา ศึกษาขอมูลการบริหารมหาวิทยาลัยโดยอิสระท้ังระบบ รวมท้ังความคาดหวัง
กอนจะมีการจัดทําระเบียบตาง ๆ เนื่องจากไมสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยท่ีเคยใหไว  
   ๔. ใหพิจารณาการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาแบบอิสระเปนวาระสืบเนื่องเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป” 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑ พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมการกอสรางหอพักนักศึกษาและบุคลากร 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ เสนอท่ีประชุมพิจารณาทบทวนมติ               
ท่ีประชุมท่ีเห็นชอบในการกอสรางหอพักนักศึกษา จํานวน ๔ หลัง โดยอนุมัติเงินรายได (เพ่ิมเติม) และ
เห็นชอบการเปดวงเงินเกินบัญชี เนื่องจากพิจารณาเห็นวา 
  ๑. รายไดของมหาวิทยาลัยลดลงอยางตอเนื่องในปจจุบัน 
  ๒. จํานวนนักศึกษาท่ีแจงความประสงคจะพักหอพักนักศึกษาในปการศึกษา 
๒๕๕๔ มีจํานวนรวม ๓๓๖ คน จากนักศึกษาภาคปกติท้ังหมด ๔,๐๕๘ คน (เปนนักศึกษา ๓ คณะ                   
ท่ีเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ๒,๗๘๐ คน อีกท้ังยังมีหอพักเอกชนจํานวนหนึ่ง         
ท่ีสามารถรองรับนักศึกษาได 
  ๓. การกูยืมเงินจากธนาคารจะเปนการสรางภาระหนี้สินใหกับมหาวิทยาลัย
ในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจเกิดความสูญเปลา หากไมมีนักศึกษาเขาพักตามท่ีประมาณการไว  

/๔. ประชาคมของ... 
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  ๔. ประชาคมของมหาวิทยาลัย สวนใหญไมเห็นดวยกับการกูยืมเงินจาก
ธนาคารและใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการกอสรางหอพักจํานวน ๔ หลัง ดวยเห็นวามากเกินความ
ตองการของนักศึกษา ท้ังนี้ เห็นดวยวาควรกอสรางเพียง ๒ หลัง โดยใชงบประมาณเทาท่ีจําเปน  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนใหมีการสรางหอพักเพียง ๒ หลัง               
ในชวงแรก และปรับปรุงหอพักใหมีคุณภาพ เพ่ือมิใหเกิดการลงทุนท่ีสูญเปลา โดยใหคณะครุศาสตรเปน
คณะนํารอง 
   ท่ีประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง ดังนี้ 
  ๑. ปจจุบันมหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายในการขนสงนักศึกษาคณาจารย
และบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เดือนละประมาณ ๕-๖ 
แสนบาท การจัดสวัสดิการหอพัก นอกจากจะชวยลดคาใชจายในการขนสง และเปนสวัสดิการท่ีชวยลด
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 
 ๒.  การเปดวงเงินเกินบัญชี (เปด OD กับธนาคาร) และนําเงินมาลงทุนในการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยนําเงินรายไดฝากธนาคาร ซ่ึงขณะนี้มีกระแสเงิน
หมุนเวียนประมาณ ๔๐๐ ลานบาทเศษ เม่ือเปด OD กับธนาคารมหาวิทยาลัยจะมีเงินมาลงทุนไดเกิน
วงเงินในบัญชี โดยเสียดอกเบี้ยเฉพาะจํานวนเงินท่ีเบิกเกินบัญชีเปนรายวันเทานั้น โดยเงินตนยังคงอยู 
ดังนั้น การเปด OD จึงมิใชการกูเงินท่ีเปนหนี้ผูกพันระยะยาว  
 ๓.  การสรางหอพักในครั้งนี้จะใชวิธีจายเงินเพียงงวดเดียวตอการกอสรางเสร็จ
แตละหลัง หากมหาวิทยาลัยนําเงินจากการเปด OD มาใช ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีเงินรายไดฝากเขาเพ่ิม เฉลี่ย
ปละ ๓ ครั้ง ก็จะทําใหวงเงินในบัญชีเงินฝากเพ่ิมข้ึนอยูแลว จึงคาดวาดอกเบี้ยจากเงิน OD จะมีจํานวน
นอย ซ่ึงจะนอยกวาคาใชจายในการขนสงนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรมาก  
  ๔.  การกอสรางหอพักนักศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีใหเพียงพอใน              
ครั้งเดียว จะสามารถรองรับแผนการดําเนินงานตามนโยบายไดท้ังหมด ซ่ึงหากรองบประมาณแผนดิน 
สํานักงบประมาณแผนดินจะโอนเงินคากอสรางมาใหเปนงวด ๆ ซ่ึงตองใชเวลาถึง ๒ ป กวาจะกอสราง
แลวเสร็จ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยลงทุนดวยเงินรายได และเงินจากการเปด OD จะทําใหมหาวิทยาลัยมี
หอพักนักศึกษา จํานวน ๔ หลัง ความจุนักศึกษาหลังละ ๘๐๐ คนในชวงเวลาตาง ๆ ดังนี้ 
   หอพักจากเงินงบประมาณแผนดินจํานวน ๕๐ ลานบาท ไดรับใน                 
ป ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จะกอสรางเสร็จ ๑ หลังในป ๒๕๕๖ ซ่ึงจะเปนหอพักหลังท่ี ๓ 
   หอพักจากเงินรายได ๑ หลังแรก คาดวากอสรางแลวเสร็จและเริ่มใชไดใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซ่ึงคาดวามหาวิทยาลัยจะมีรายรับจากการจัดการศึกษาประมาณ ๑๐๐ ลาน
บาทสมทบกับเงินตนเดิม (มหาวิทยาลัยจึงยังไมตองเปด OD) และระหวางท่ีมีการเปดใชหอพัก ก็จะลด
คาใชจายในการขนสง และมีรายไดจากการใหบริการหอพัก 
 หอพักหลังท่ี ๒ และหลังท่ี ๔ จะเปนหอพักจากการเปด OD คาดวาจะ
กอสรางแลวเสร็จและเริ่มใชไดในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และตุลาคม ๒๕๕๗ ตามลําดับ ซ่ึงขณะนั้น
มหาวิทยาลัยจะมียอดเงินฝากจากการจัดการศึกษา และจากการบริหารจัดการหอพักหลังท่ี ๑ เพ่ิมข้ึน
จากยอดเงินในบัญชีเงินฝากเริ่มตน ณ ปจจุบัน ดังนั้น ดอกเบี้ยเงิน OD ท่ีมหาวิทยาลัยจะเริ่มจาย ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงมีจํานวนไมมากนาจะใกลเคียงกับคาใชจายในการขนสงตอเดือน ณ ปจจุบัน 
ขณะท่ีในชวงป ๒๕๕๔ การเปดบริการหอพักหลังท่ี ๑ จะชวยลดคาใชจายในการขนสงไดจํานวนหนึ่ง 
แทนท่ีจะรอหอพักจากงบประมาณแผนดินซ่ึงจะแลวเสร็จในป ๒๕๕๖ 
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 ๕.  เนื่องจากการสรางหอพักในครั้งนี้จะใชวิธีจายเงินเพียงงวดเดียวเม่ือ
กอสรางเสร็จในแตละหลัง ดังนั้น ผูประกอบการท่ีมาดําเนินการตองเปนผูประกอบการรายใหญท่ีมีฐานะ
เศรษฐกิจดี ผลงานดี ไมท้ิงงาน 
  ๖. ผูบริหารตองสรางความเขาใจตอประชาคมถึงท่ีมา แนวคิด และกระบวนการ
ในการลงทุนตามขอ ๑ และ ๒ 
  ๗. นักศึกษาท่ีอยูหอพักควรมีหลากหลายคณะ และหลากหลายชั้นปเพ่ือให
นักศึกษาไดมีเครือขายตางคณะ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอนักศึกษาในระยะยาว 
  ๘.  มหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการใหมีการใชสอยอาคารตาง ๆ ท่ีสรางข้ึน          
ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา อยางคุมคา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหมีนักศึกษาพักท่ีหอพักรอยละ ๘๐-๙๐ ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยยังไมมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีจูงใจ 
  ๙. การลงทุนเพ่ือการจัดสวัสดิการตาง ๆ ตองมีการประเมินความตองการท่ี
แมนยํา และตองจัดใหพอเพียง ซ่ึงข้ึนอยูกับประสิทธิภาพการบริหารงาน 
  ๑๐. ตอง มีการบริหารจัดการการใชทรัพยากรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ราชนครินทร บางคลา ใหคุมคา อยางเต็มรูป เพ่ือใหเกิดกิจกรรมทุกรูปแบบ ท้ังการพัฒนาหองเรียน การ
บริหารจัดการเพ่ือใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษา การพัฒนาครู 
 ๑๑. มหาวิทยาลัยตองมีแผนการบริหารจัดการหอพักในชวงปดภาคเรียน 
เพ่ือใหมีการใชประโยชน และกอใหเกิดรายไดตลอดท้ังป ท้ังในชวงเปด และปดภาคเรียน อาจมีหลักสูตร
บริการวิชาการระยะสั้น ๆ มีการบริหารจัดการท่ีสัมพันธกับระบบการเมือง แยกจากระบบราชการ  
  ๑๒. มหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการหอพักนักศึกษาใหมีคุณภาพ และมีความ
สะดวกสบาย เพราะผูปกครองจะไววางใจใหบุตรหลานพักในหอพักของมหาวิทยาลัยมากกวาหอพัก
เอกชนหรือเดินทางไป-กลับ แมจะปรับอัตราคาหอพักสูงข้ึนจากอัตราเดิมซ่ึงราคาถูกมากก็ตาม (อัตรา
เดิม ๒,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน/คน) 
  ๑๓. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตองพิจารณาท้ังองคาพยพ มิใชพิจารณา
เฉพาะเรื่องหอพักเทานั้น 
  มติท่ีประชุม  
  ๑. ยืนยันมติเดิมท่ีเห็นชอบการกอสรางหอพัก ๔ หลัง โดยอนุมัติเงินรายได
เพ่ิมเติม ๑๕๐ ลานบาท และเห็นชอบใหเปดวงเงินเกินบัญชีเงินฝาก (OD) ๑๕๐ ลานบาท  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยมีนโยบายและมาตรการเตรียมความพรอม เพ่ือ
รับประกนัความเปนไปไดในการบริหารจัดการใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยมีหอพักท่ีเปนแหลงเรียนรู 
เปนเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม มิใชเปนเพียงท่ีพัก และมีนักศึกษาเขาพักตามท่ี
ประเมินสถานการณไว โดยเฉพาะอยางย่ิง ใหเปนเอกลักษณของนักศึกษาทุนครูแนวใหมท่ีมีหอพัก
เปนแหลงเรียนรู 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ               
(นายเดชา ดีผดุง และนายชัยวัฒน ศิริอําพันธกุล) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย ๒ คน 
รวมศึกษาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา สรุปเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายใน ๓ เดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
วา ควรบริหารจัดการเปนวิทยาเขต หรือบริหารจัดการแบบนอกระบบ 
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  ๔. มอบมหาวิทยาลัย โดยมีคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชา                 
รัฐประศาสนศาสตรรวมศึกษาวิจัยขอมูลทางกฎหมาย โดยพิจารณาท้ังความตองการ และวิธีการใชเพ่ือ
ความอิสระคลองตัว สอดคลองกับอัตลักษณของทองถิ่นและมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดความเขาใจใน
ความตางระหวางระบบราชการกับการออกนอกระบบ รวมท้ังผลท่ีจะไดรับ กอนท่ีจะพิจารณา
เห็นชอบใหมีการจัดทํากฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆตอไป 
   
 ๓.๒ แผนพัฒนาโรงเรียนสาธิต 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานวาไดสําเนาเอกสาร Planning Beyond 
Architecture ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารโรงเรียนสาธิตตามมติท่ีประชุมครั้งกอนเรียบรอย
แลว 
   มติท่ีประชุม 
   ใหโรงเรียนสาธิตรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของโรงเรียนในการ
ประชุมครั้งตอไป 
   
  ๓.๓ การศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวันท่ีจะไปศึกษาดูงานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยวา อาจเปนวันท่ี ๓-๔ หรือ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยกําลังประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาสถานท่ีศึกษาดูงานอีกแหงหนึ่ง พรอม
เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูรวมศึกษาดูงาน 
  มติท่ีประชุม 
  ๑.  เห็นควรใหศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมตน ๆ ท่ีจะออกนอกระบบ  
  ๒.  มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังตอไปนี้ รวมศึกษาดูงาน 
 (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ๒ ราย ไดแก นายเดชา       
ดีผดุง  และ ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร  
 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย ๒ ราย ไดแก 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์  
 (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร ๑ ราย 

 
  ๓.๔ พิจารณาผลการสังเคราะหขอมูลจากการประชุมสัมมนาติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดสังเคราะหขอมูลการประชุมสัมมนา
ติดตามผลการดําเนินงานขององคกรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วันท่ี               
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามขอเสนอแนะจากท่ีประชุมครั้งกอนเรียบรอยแลว โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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  ๑. ทุกหนวยงานดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร นโยบายผูบริหาร และ
งานท่ีไดรับมอบหมาย แตการดําเนินงานสวนใหญมีลักษณะเปนเอกเทศ จึงมีผลงานเชิงบูรณาการ
ระหวางหนวยงานคอนขางนอย 
  ๒. หนวยงานเสนอใหมีการประชุมสัมมนารวมกันระหวางสภา คณะกรรมการ
ผูบริหาร เพ่ือกําหนดแผน และวิธีทํางานรวมกัน โดยมีการสนับสนุนทรัพยากร ใหกําลังใจจากสภา และ
ผูบริหารเปนระยะ ๆ 
  ๓.  หนวยงานเฉพาะกิจเสนอใหกําหนดบทบาทสวนงานเฉพาะกิจท้ังในสวนท่ี
แตกตางและสวนท่ีเชื่อมโยงกับสวนราชการ โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนงานเฉพาะกิจใหชัดเจน  
  ๔. อธิการบดีเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน ๔ พันธกิจหลัก โดยมี
นโยบายเรงดวน ไดแก 
   (๑) การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
   (๒) การบริหารจัดการศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
   (๓) การผลิตและพัฒนาครูใหสูอันดับ ๕ ของประเทศ   
   (๔) การจัดสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
  ๕. นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
  (๑) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และชวยใหชุมชนเขมแข็ง 
  (๒) มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เปนภารกิจทดแทนการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
  (๓) คณะครุศาสตรตองเนนชุมชนมากข้ึน และเปนเจาภาพรวมกับ             
ทุกคณะในการผลิตครู 
  (๔) หนวยงานตาง ๆ ควรวางแผน และดําเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ 
โดยมีเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จรวมกัน เพ่ือใหเหนื่อยนอยลง แตไดงานมากข้ึน ในทิศทางเดียวกัน
อยางมีพลังและสรางสรรคไมกระจัดกระจายจนเกินไป 
 (๕) มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนรวมกันในการจัดบริการอยางมี
คุณภาพ เพ่ือหารายได โดยมีการบริหารการเงินท่ีดี แตอยาใหเงินบริหารเรา 
  (๖) มหาวิทยาลัยตองพิจารณาภาระงานในการบริหารงานบุคคลใหชัดเจน 
   มติท่ีประชุม  
  ๑.  เห็นชอบผลการสังเคราะหขอมูล 
  ๒.  มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงเอกสารดังกลาวใหทุก
หนวยงานเพ่ือใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงการดําเนินงาน แลวเสนอตอฝายวางแผนและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาตอไป 
  ๓.  เห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัย นําขอมูลจากการสังเคราะหขอมูลนี้ 
ประกอบกับขอมูลจากการศึกษาดูงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และแผนการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนท้ัง ๕ ชุดมาจัดทําแผนการกํากับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยในอีก ๒ ปขางหนา รวมท้ังการปรับปรุงงานสํานักงานเลขานุการสภาใหเขมแข็งมากย่ิงข้ึน  

/ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาการเปลี่ยนสายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
(นายกานต  เสกขุนทด) 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหทุนศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรแก นายกานต เสกขุนทด ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน บัดนี้ นายกานต เสกขุนทด ไดขอเปลี่ยนสายงานเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
เนื่องจากมีวุฒิปริญญาเอกในสาขาท่ีมีอาจารยยังไมเต็มกรอบอัตรากําลัง ท้ังนี้ ใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปพลางกอน  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

   มติท่ีประชุม  
  อนุมัติใหนายกานต เสกขุนทด เปล่ียนสายงานเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๔ 
 
   ๔.๒ พิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราชนครินทร แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากอนเสนอ                
สภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย  
     มติท่ีประชุม  
   เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  ๔.๓ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
   นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นควรใหมีคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
และรองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เพ่ือจัดทํานโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ 
การจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน จึงขอใหคณะกรรมการพัฒนานโยบาย
และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ท้ัง ๕ ชุด สรุปแนวทาง แผนงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีจะมอบ
แกมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตอไป เพ่ือจะไดยุติบทบาทของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคลื่อน และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

/๑. กรรมการและเลขานุการ... 
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  ๑.  กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการ
จัดการศึกษาและการวิจัยเพ่ือผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพครู สรุปแผนการดําเนินงานให
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ ๑ ครุศาสตร ๑ จังหวัด โดยมียุทธศาสตรและงบประมาณในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การวิเคราะหบริบทและประเมินความตองการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา งบประมาณ ๒๔๑,๒๐๐ บาท (ของบประมาณจากสภาวิจัยแหงชาติ) 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒  การศึกษาวิจัยการปฏิบัติ ท่ีดี เ พ่ือผลิตและพัฒนา
ผูบริหาร ครู และคณาจารยยุคใหม (อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากร สถานศึกษา และแหลงเรียนรู  
งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔  การคัดสรร คนดี คนเกง มีสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคมาเรียนครูและเปนคณาจารย(อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕  การศึกษาวิจัยการปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการประเมินผลเพ่ือ
การเรียนรู (๘ กลุมสาระ) งบประมาณ ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท (อยูระหวางการของบประมาณจากสภาวิจัย
แหงชาติ และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.วท.)) 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖  โรงเรียนรวมสรางบัณฑิตครุศาสตรยุคใหม (อยูระหวาง
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
  ยุทธศาสตรท่ี ๗ การผลิตและพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
  ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาการจัดการ ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 
สาขาวิชาครุศาสตร (อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
  ยุทธศาสตรท่ี ๙ การขับเคลื่อนโครงการ ๑ ครุศาสตร ๑ จังหวัด (อยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
  ท้ังนี้  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงการสําหรับยุทธศาสตรท่ีอยู
ระหวางการพิจารณาในบายนี้ 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  นายเดชา ดีผดุง ใหขอมูลเก่ียวกับงบประมาณแผนดิน เพ่ือการวิจัยวา 
งบประมาณดังกลาว ๑๔,๐๐๐ ลานบาทเศษจะถูกจัดสรรเปน ๓ สวน คือ 
  สวนท่ี ๑ ใหทุกสวนราชการเสนอโครงการวิจัยตาง ๆ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือเสนอใหสํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ
โดยตรงไปยังสวนราชการนั้น ๆ ตอไป 
  สวนท่ี ๒ จัดสรรเปนกอนไปยังหนวยงาน เชน สว.ทช.  สกว.  สว.ทส.  
  สวนท่ี ๓ จัดสรรเปนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
ในกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย 
  ดังนั้น โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจะไดรับงบประมาณ
แผนดินเพ่ือการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยตองเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณจากสวนท่ี ๑ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัย ตองมียุทธศาสตรกระตุนอาจารยใหเสนอโครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

/๒. กรรมการและเลขานุการ... 
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   ๒.  กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการ
จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง นําเสนอวาสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบผลและแผนการดําเนินงาน
ไปแลวในการประชุมครั้งกอน 
   ๓.  กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานความ
รวมมือกับหนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ สรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะได ดังนี้ 
  (๑) มหาวิทยาลัยยังไมมีองคกรโดยตรงในการประสานงานดานความ
รวมมือ จึงควรจัดใหมีงานวิเทศสัมพันธเปนโครงสรางองคการท่ีชัดเจน และไมยึดโยงกับตัวผูบริหารซ่ึงมี
วาระการดํารงตําแหนง 
  (๒) มหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีเปนศิษยเกาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ
นอย ทําใหมีอาจารยท่ีจะเชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยตางประเทศนอย 
  (๓) เสนอแนะเพ่ิมเติมกิจกรรมในโครงการความรวมมือซ่ึงสวนใหญเปน
โครงการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการความรวมมือตอเนื่องอยูแลว 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกดําเนินการตอ ข้ึนอยูกับศักยภาพการประสานการดําเนินงาน ดังนี้ 
  - โครงการสําหรับนักศึกษา 
  - โครงการพัฒนาอาจารย 
  -  โครงการหารายได 
   ๔.  กรรมการและเลขานุการกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เสนอวาประธานกรรมการฯ จะเปนผูนําเสนอในการ
ประชุมครั้งตอไป 
   ๕. ประธานกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการจัดการศึกษาและ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน จะนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
  มติท่ีประชุม 
  ๑.  มอบงานเลขานุการรวบรวมแนวนโยบายในการขับเคล่ือนจากคณะ
กรรมการฯ ท้ัง ๕ ชุด เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคราวตอไป 
  ๒. เห็นชอบ และอนุมัติยุทธศาสตรในโครงการ ๑ ครุศาสตร ๑ จังหวัด  
  ๓. เห็นชอบใหใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยทดรองจายระหวางท่ีรอการ
จัดสรรงบประมาณจากสภาวิจัย และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.วท.) 
  ๔. มอบนายโชคชัย ชวยณรงค พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย
ในการขับเคล่ือนโครงการความรวมมือ และบทบาทหนาท่ีของงานวิเทศสัมพันธ 
  ๕. มอบอธิการบด ี
  (๑) ติดตามผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย ท่ีเสนอขอ
งบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
  (๒) เสนอรายละเอียดแผนงาน โครงการความรวมมือ ท่ีจะดําเนินการ
จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตออยางเปนรูปธรรม 
    
 
 

/๔.๔ พิจารณาความเห็น... 
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  ๔.๔ พิจารณาความเห็นคณะกรรมการกฎหมายในการจัดทําระเบียบวาดวยการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา คณะกรรมการกฎหมาย ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แลวใหความเห็นวา 
  ๑. การท่ีมหาวิทยาลัยจะออกขอกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับขอกฎหมาย
หลักท่ีมีอยู ตองมีประเด็นท่ีกฎหมายหลักใหอํานาจวาใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยท้ังนี้ เนื้อหาตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหลัก 
  ๒. รายละเอียดใดท่ีระบุไวในกฎหมายหลักแลว ไมจําเปนตองออกเปน           
ขอกฎหมายของมหาวิทยาลัยโดยมีขอความหรือสาระซํ้าอีกครั้งหนึ่ง ท่ีเพ่ิมเติม 
  ๓.  หากมหาวิทยาลัยตองการรวมแนวปฏิบัติทุกเรื่องไวในเอกสารเดียวกัน 
ดังท่ีปรากฏ เชน การลงทะเบียน สภาพนักศึกษา การลา การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การวัดผลประเมินผล 
การดําเนินการเก่ียวกับการสอบวิทยานิพนธ และการอนุมัติการสําเร็จการศึกษานั้น  ควรจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยโดยมีคูมือแนวปฏิบัติแนบทาย เพ่ือสะดวกในการแกไขเพ่ิมเติม 
  จากขอเสนอของคณะกรรมการกฎหมาย บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดทําคูมือ
ดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
เห็นควรนําความเห็นของคณะกรรมการกฎหมายหารือสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจากการออกระเบียบใน
เรื่องดังกลาวเปนการดําเนินการตามรูปแบบปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยท่ัวไปดําเนินการ 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
   มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบใหจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย โดยมีคูมือแนบทายประกาศตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฎหมาย  
 
  ๔.๕ พิจารณาแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับวิธีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลผู มีความรู 
ความสามารถ  ความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ 
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง ท่ี                
๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ดานใดเปนพิเศษ เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ
หรือสูงกวาเงินเดือนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนง โดยระบุวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนพิเศษของบุคคล
ดังกลาว ตางจากอัตราเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาปกติ 
   คณะกรรมการกฎหมาย ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๔ พิจารณาแลว ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนในประเด็นผูมีอํานาจในการออกประกาศ และ
แนวทางการเขียนประกาศเพ่ือมิใหกระทบตอผูท่ีปฏิบัติงานอยูเดิม อีกท้ังขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๕ ระบุวา “สวนงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและ
ความจําเปนท่ีจะจางหรือบรรจุและแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือ

/ความชํานาญงานดานใด... 
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ความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรณีไป” 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบเปนหลักการในแนวปฏิบัติ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดสามารถแจงอัตราเงินเดือน
โดยประมาณแกผูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวทราบ  แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการกําหนดอัตราคาตอบแทนตอไป 
   มติท่ีประชุม  
  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนใหมีการ
กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงานเปนพิเศษ โดยบรรจุใหอยูใน
ระบบบัญชีเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไมตองมีการนํามาพิจารณาเปนรายกรณี ท้ังนี้ 
อาจพิจารณาตัวอยางจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(สมศ.) 
 
 ๔.๖ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   อธิการบดีในฐานะประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร             
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ.
๒๔๕๔ เพ่ือมิใหเกิดความสับสนในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ควรนิยามความหมาย “คณาจารยประจํา” ใหชัดเจนวา หมายความวา 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ   
  ๒.  ควรปรับคําวา “อาจารยประจําสัญญาจาง”เปน “อาจารยประจําตาม
สัญญา”  
  ๓.  ควรตัดขอความ “หรือเปนผูมีประสบการณดานการสอนและวิจัย หรือมี
ประสบการณทางการบริหารในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองรวมกันเปนเวลาไมนอยกวา 
๓ ปนับถึงวันเลือกตั้ง” ออกจากคุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา เพ่ือมิใหเขาใจผิดวาผูบริหารก็เปนผูมีสิทธิ์ดํารงตําแหนงดังกลาวได” 
   มติท่ีประชุม  
  เห็นชอบตาม (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
.... ท่ีเสนอ 
 
  เนื่องจํากัดดวยเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยจึงขอใหกรรมการทุกทานพิจารณา
รายละเอียดในระเบียบวาระท่ี ๕ เพ่ือทราบ   
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองสืบเนื่อง... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ และเสนอเพ่ือทราบ 
  ๕.๑ พิจารณาการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา (๑๗ ราย)  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา
ตามหลักเกณฑ วิธีการ เก่ียวกับการแตงตั้งลูกจางประจําใหไปดํารงตําแหนงใหม ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีอัตราเงินเดือนข้ันสูงไมต่ํากวา
ตําแหนงเดิม รวม ๑๗ ราย ท้ังนี้มีผูท่ีเปลี่ยนเปนตําแหนงในระดับท่ีต่ํากวาตําแหนงเดิม ๑ ราย เนื่องจาก
มีปญหาสุขภาพ ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมได ซ่ึงจะมีผลตอการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา ดังกลาว            
จึงเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
     ท่ีประชุมรับทราบ 
  
  ๕.๒ มติคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การพิจารณาแกไขปญหาเก่ียวกับการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
   หนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๕๑๐๓.๑/๓๕๘ ลงวันท่ี 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ แจงมติคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การพิจารณาแกไขปญหาเก่ียวกับการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา โดยมีมติอนุมัติแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบใหสถาบันดําเนินการตอไปนี้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินงาน
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา  
  -  ระบุสถานท่ีจัดการเรียนการสอนในใบรายงานผลการศึกษา  
  -  แจงรายชื่อนักศึกษาใหมท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรท่ีคุรุสภาใหการ
รับรอง  
  ท้ังนี้ ใหจัดสงขอมูลเพ่ิมเติมตามมติคณะอนุกรรมการประเมินฯ ภายใน
ระยะเวลา ๑ เดือน  
  ๒. เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหากรณีการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
ทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ป และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ี             
คุรุสภารับรอง  
  ๓. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการจัดปฏิบัติการสอนสําหรับนักศึกษาท่ี
เปนผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีอยูในทองถ่ินทุรกันดารตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง ท่ีไมมีมาตรฐานคุณสมบัติของสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนตามท่ี
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด โดยใหพิจารณาเฉพาะนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลวและอยูระหวางการ
ปฏิบัติการสอน ในปการศึกษา ๒๕๕๓  
  ท้ังนี้ ใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเปนรายกรณี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
คุรุสภาพิจารณาอนุมัติ  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

/๕.๓ การพิจารณาทบทวน... 



 -๑๔- 

  ๕.๓ การพิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย นําเสนอ ผลการพิจารณาทบทวนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในประเด็นการวัดผลและประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองกับการวัดผลและประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการ ตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ วา ระเบียบดังกลาว 
ไมมีขอขัดแยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ซ่ึงจะไดพิจารณาระเบียบ
เก่ียวกับงานวิชาการท้ังหมด และนําเรียนสภามหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๔ การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  ตามท่ี มีการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบซีเปนแทง แตเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๒๒ ระบุ
วา การวิเคราะหคางานท่ีดําเนินการเสร็จแลว แตการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยูระหวางดําเนินการใน
วันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ วิธีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการ
กําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.
๒๕๕๐ สําหรับการแตงตั้งใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๓  
  มหาวิทยาลัย ซ่ึงไดดําเนินการวิเคราะหคางานขาราชการพลเรือนตําแหนง
ผูบริหาร โดยสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบไวแลว จึงไดดําเนินการตามขอ ๒๒ แหงประกาศ 
ก.พ.อ. ขางตน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือ
วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิจารณาใหความเห็นชอบตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินเขา
สูตําแหนง อธิการบดีจึงมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การเลื่อนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๘ (ค) ตําแหนงประเภทผูบริหาร และประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะให นางนฤชล  เรือนงาม เลื่อนระดับตําแหนงสูงข้ึนเปนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๕ มติคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
   คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนด
อัตราการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๔ ท่ีใหมีการชําระเงินแบบเหมาจายโดยแบงเปน ๒ งวด  
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

/๕.๖ ประกาศมหาวิทยาลัย... 



 -๑๕- 

  ๕.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การขออนุมัติเปดหลักสูตร
และปดหลักสูตร 
   สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
รับทราบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การขออนุมัติเปดหลักสูตรและปดหลักสูตร ท่ีระบุข้ันตอนการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน  และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๕.๗ รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
“มหาราชา” 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอรายชื่อโครงการวิจัยราชนครินทรเทิดพระเกียรติ  
๘๔ พรรษา “มหาราชา” จําแนกเปนกลุมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี จํานวน ๘ กลุมงานวิจัย  
  ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไมมี 
 
 เ ม่ือไม มีกรรมการเสนอเรื่ อง อ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน                  
แลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมครั้งตอไปวันเสารท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอง
มหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 
  กําหนดการประชุมครั้งตอไปในวันเสาร 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 
(นางเพชรา  พิพัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(นางพรพรรณ   นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 
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