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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  ท าหนา้ท่ีประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ     กรรมการ 
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ 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. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๕.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๖.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๗.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    
 ๕. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ   
 ๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล    เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ มหาวทิยาลยัทางการศึกษา 
  ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้เคยแจ้งแนวคิดของ National Institute of 
Education of Hong Kong (NIE) ท่ีจะยกระดบัวทิยาลยัทางการศึกษาเป็นมหาวิทยาลยัทางการศึกษา
โดยเฉพาะนั้น บดัน้ี ทราบว่า NIE ได้เสนอรัฐบาลฮ่องกงในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัทาง
การศึกษาแลว้ ซ่ึงมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ควรท่ีจะไปศึกษาดูงาน เพื่อน ามาประกอบการ
ปรับทิศทางการบริหารจดัการการศึกษาของมหาวทิยาลยั ท่ีมุ่งเนน้ดา้นการผลิตครู 

นอกจากน้ี  ประธานยงัเสนอตวัอยา่งแนวการบริหารการจดัการศึกษาดงัน้ี 
  - ใหส้าขาวทิยาการจดัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการบริหาร
การจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาการศึกษาท่ีเป็นสหวทิยาการ   
  - ใหมี้การจดัวชิาโท-เอก ระดบัปริญญาตรี ขา้มคณะ เช่น ให้สาขาวิทยาการ
จดัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดา้นการจดัการเกษตร เป็นตน้    
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  หนา้  ๖  มติท่ีประชุมขอ้ ๑  บรรทดัท่ี  ๑๘   
 จาก  “(เน่ืองจากไม่มีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขา…)” 
 แกไ้ขเป็น “(เน่ืองจากตามประกาศ ก.พ.อ. ไม่มีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์น
สาขา…)”  
 

ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑  (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการแก้ไขขอ้บงัคบั       
วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั ตามมติท่ีใหผู้ท้รงคุณวุฒิท่านหน่ึงเป็นประธาน  

/และอธิการบดีเป็น… 
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และอธิการบดีเป็นรองประธาน ดงัปรากฏใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย       
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพร้อมกนัน้ีไดแ้กไ้ข           
ขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบัช่ือพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏัให้ถูกตอ้ง จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณา 
   มติที่ประชุม ให้ยก (ร่าง) ใหม่ โดยยกเลิกฉบบัเดิม และมีบทเฉพาะกาล  
ให้กรรมการต่าง ๆ ท่ีไดด้ าเนินการคดัเลือกไปแลว้ ไม่เป็นโมฆะ ทั้งน้ี เพื่อให้สาระทั้งหมดอยู่ใน 
ขอ้บงัคบัฯ ฉบบัเดียวกนั  เน่ืองจากระยะเวลาการออกขอ้บงัคบัฉบบัท่ี ๑ และ๒ ไม่ต่างกนัมาก  และ
เพื่อสะดวกในการปฏิบติั ไม่ตอ้งเปิดคู่กนั ๒ ฉบบั    
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการด าเนินการทาง
วินยั  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพกัหรือสั่งให้ออกจากราชการ 
ไวก่้อน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในส่วนของการ
ด าเนินการทางวินยัของขา้ราชการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงจดัท า (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยการด าเนินการทางวินยั  การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ 
การสั่งพกัหรือสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานฯ ดา้น
กฎหมาย คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแลว้เห็นชอบให้สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตว่า (ร่าง) ข้อบังคบัน้ี จัดท าข้ึนบนพื้นฐานของ พ.ร.บ. 
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงมิไดมี้สาระท่ีบงัคบัใชก้บัพนกังาน
มหาวทิยาลยั 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑.  เห็นชอบใน (ร่าง) ดงักล่าว โดยให้เพิ่ม “๘” ในตวัอยา่งขอ้ ๗๖ ดว้ย 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเอกสารตวัอยา่งท่ีเสนอ และให้ตรวจสอบขอ้ความในแบบ สว. รวมทั้งตวัอยา่ง
ท่ีแนบใหถู้กตอ้ง 
  ๒.  ใหมี้การจดัท าขอ้บงัคบัวา่ดว้ยเร่ืองดงักล่าว เพื่อบงัคบัใชก้บัพนกังาน
มหาวทิยาลยั แยกเป็นอีกฉบบัหน่ึง 
 

 ๔.๒ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในส่วนของการ
พิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกขข์องขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

/มหาวทิยาลยัจึง… 
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มหาวิทยาลยัจึงจดัท า (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานฯ ดา้นกฎหมาย ในการประชุมคร้ังท่ี                 
๔/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีการแกไ้ขค าผดิเล็กนอ้ย และเพิ่มเหตุผลการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ  
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วา่ดว้ยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้แกไ้ขขอ้ ๔ (๓) จาก “กรรมการซ่ึงคดัเลือก
จากขา้ราชการ จ านวน ๒ คน” เป็น “กรรมการซ่ึงคดัเลือกกนัเองจากขา้ราชการ จ านวน ๒ คน” 
 
 ๔.๓ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ได้จดัท า
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุม         
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานฯ ด้าน            
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ พิจารณา
แล้วเห็นชอบและเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและ                
ขอ้เสนอแนะให้เร่งท าประชาสัมพนัธ์การเปิดสอนและมหาวิทยาลยัควรมีแผนพฒันาบุคลากร          
รวมทั้งปรับระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักองทุนพฒันาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มอตัราก าลงั และ
ทดแทนอตัราเกษียณในสายวชิาการ สาขาท่ีเป็นท่ีตอ้งการ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ โดยมี ดร.เทพนคร ทาคง  เป็นผูน้ าเสนอพร้อมตอบขอ้ซกัถาม 
 มติทีป่ระชุม   
 ๑.  เห็นชอบในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาองักฤษ โดยให้ระบุ  วิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทั้งการวิจยัในชั้นเรียน 
ไวใ้นค าอธิบายรายวชิา วธีิวทิยาการวจิยัทางการสอนภาษาองักฤษ 
  ๒. เสนอแนวทางการบริหารหลกัสูตร และแนวทางการสนับสนุนการ
บริหารหลกัสูตร แก่สาขาวชิา และมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
   ๒.๑ เน้นผูเ้รียนให้เรียนแผน ก มากกว่า แผน ข เพื่อส่งเสริมให้
มหาบณัฑิตท่ีอาจเป็นอาจารย ์มีความรู้ความสามารถดา้นการวิจยัอย่างเต็มท่ี กรณีแผน ข อาจเป็น
การจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์การสอนภาษาองักฤษ  
  ๒.๒ อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมีงานวิจยัท่ีพร้อมจะให้นกัศึกษาเป็นผูร่้วม
วจิยัดว้ย 
  ๒.๓ มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนทุน และทุนวิจยั ให้แก่ผูเ้รียนแผน ก 
รวมทั้งใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูช่้วยสอน หรือเป็นนกัวจิยัร่วมกบัอาจารย ์

/๒.๔ มอบสาขาวชิา… 
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  ๒.๔ มอบสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ เสนอโครงการน าร่องใน
การบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศ เป็นการบริหารหลกัสูตรเพื่อให้มีอาจารยท่ี์มีศกัยภาพ โดยการ
ใหทุ้นแก่บณัฑิตเกียรตินิยม เพื่อศึกษาต่อ ในแผน ก พร้อมทั้งจา้งเป็นอตัราจา้ง โดยมีเง่ือนไขในการ
ท างานเพื่อชดใชทุ้น 
  ๓. การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั ตอ้งเพิ่มเน้ือหา
วชิาเอกและการวจิยั  ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการพฒันาบุคลากรระดบัสูงไวใ้นทุกหลกัสูตร 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ การเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการ 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังก่อน มอบเลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบเหตุผลท่ีสภามหาวิทยาลยั  ไม่มีส่วนในการเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีจะเป็นกรรมการสภา
วชิาการ นั้น เลขานุการสภาฯ ขอรายงานผล ดงัน้ี 
    มหาวิทยาลยั ไดเ้สนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบั วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๔๗ เม่ือวนัท่ี ๔  
กนัยายน ๒๕๔๗ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลยัเป็นประธานท่ีประชุม (ร่าง) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอไม่มี
สาระเก่ียวกบัคุณสมบติัและการไดม้าซ่ึงกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแต่อยา่งใด มติสภามหาวิทยาลยัใน
คร้ังนั้น จึงใหเ้พิ่มคุณสมบติัและการไดม้าซ่ึงกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี “ให้กรรมการประจ าคณะ
เป็นผูค้ดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิจ านวน ๓ คน เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาคดัเลือก จ านวน ๑ คน” 
แสดงให้เห็นว่าเป็นเจตนาของสภามหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการให้กรรมการประจ าคณะเป็นผูเ้สนอช่ือ       
ผูท้รงคุณวฒิุโดยมีสภามหาวทิยาลยัเป็นผูค้ดัเลือก 
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 ๕.๒  ผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยั 
  เลขานุการสภาฯ  รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี      
  ๑. การขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ส่วนใหญ่จะเป็นทาง
กายภาพ  การด าเนินงานส่วนใหญ่ยงัเป็นการด าเนินงานตามปกติ 
  ๒. ส าหรับแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะเพื่อยกระดบั
มาตรฐานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งแนวทางการพฒันาระบบการจดัการศึกษา
เป็นระบบเดียว  และการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน (ส านกังานบณัฑิตศึกษา) นั้น  อยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาด าเนินการ และจะน าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
 

/ทีป่ระชุมรับทราบ  และ… 
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  ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีมติ 
  ๑. ใหร้ายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินการขบัเคล่ือน มรร. บางคลา้ 
โดยใหป้ระมวลแผนปฏิบติัการ ผลการขบัเคล่ือน และปัญหา ในการประชุมคร้ังต่อไป 
  ๒. มอบฝ่ายบริหารด าเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทิศทางท่ี
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานมหาวิทยาลยัไวแ้ลว้ หากส่ิงใดท่ีมีปัญหา ไม่สามารถด าเนินการได ้ตอ้งเสนอสภา
มหาวทิยาลยัฯ เพื่อพิจารณาทบทวนในเชิงนโยบาย 
  ๓.  มหาวิทยาลยัตอ้งปรับช่องทางการส่ือสารให้น่าสนใจ ส่ือส่ิงพิมพ ์
ควรมีสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณาจารยแ์ละบุคลากร 
  ๔.  ควรจดัเวลาให้มีการพบกนัระหวา่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานมหาวทิยาลยั กบัคณะ เพื่อส่ือสารผลการประเมินและขอ้เสนอแนะ และระหวา่งสภา
มหาวทิยาลยักบัฝ่ายวางแผนฯ และคณาจารย ์บุคลากร เพื่อส่ือสาร และท าความเขา้ใจเชิงนโยบาย 
 
 ๕.๓ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบติัการการเรียนรู้ร่วมกนัในจุดยืน และการ
พฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วนัท่ี  ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๐     
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า กองนโยบายและแผน ไดจ้ดัท ารายงานผล
การสัมมนาเชิงปฏิบติัการการเรียนรู้ร่วมกนัในจุดยืน และการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วนัท่ี ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๐  พร้อมบทสรุปผูบ้ริหาร เสนอท่ีประชุม 
   ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว  มีข้ออภิปรายสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.  การสัมมนาควรน าประเด็นนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายท่ีได้
จากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัมาเป็น           
เป้าหมายเพื่อหาแนวทางปฏิบติั 
 ๒. มหาวิทยาลยัมีปัญหาการส่ือสารเช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบติั และ
การเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ฏิบติั  เป็นปัญหาส าคญัในการปรับทิศทางขององคก์ร  เพราะผูบ้ริหารและ
คณาจารยต์อ้งเขา้ใจนโยบายจากสภามหาวทิยาลยั และเห็นพอ้งตอ้งกนั เช่น การเสนอหลกัสูตรท่ีจะ
เปิดสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั ในทางกลบักนั การท่ีสภามหาวิทยาลยั
ก าหนดนโยบายให้ เน้นการจดัการศึกษาสาขาการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาเป็นสหวิทยาการ         
ชูศาสตร์ท่ีเสริมใหส้าขาการศึกษาเด่นและเขม้แขง็นั้น  คณะต่าง ๆ เห็นชอบท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ 
  ๓. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้สังเกตเพื่อเป็นขอ้คิดแก่สภามหาวิทยาลยั
วา่นโยบายท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนดตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงดว้ย มิใช่เป็นเพียงส่ิงท่ีคาดฝัน
ของสภามหาวทิยาลยัเท่านั้น 
 

/มตทิีป่ระชุม 
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  มติทีป่ระชุม 

 ๑. มหาวทิยาลยัตอ้งปรับช่องทางการส่ือสารใหน่้าสนใจ ส่ือส่ิงพิมพค์วร
มีสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารยแ์ละบุคลากร 
 ๒. จดัเวลาส าหรับ  
   ๒.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
ไดพ้บกบัคณะ  เพื่อส่ือสารผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะ 
  ๒.๒ สภามหาวิทยาลยัพบกบัฝ่ายวางแผนฯ และคณาจารย ์บุคลากร
เพื่อส่ือสาร และท าความเขา้ใจเชิงนโยบาย 
 

 ๕.๔ ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ     
   เลขานุการสภาฯ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ         
กลัน่กรองฯ   ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  เม่ือวนัท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐  จนถึงปัจจุบนั  ดงัน้ี 
 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองงาน ฯ ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา 
   พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรปรับปรุงรวม ๑๕ หลักสูตร สภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัแลว้ ๑๒ หลกัสูตร อีก ๓ หลกัสูตรก าลงัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ข และใน 
๑๒หลกัสูตรท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติันั้น ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประทบัรับทราบ/        
รับรองแลว้  ๑  หลกัสูตร   
   พิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรใหม่ รวม ๔ หลกัสูตร  สภามหาวิทยาลยั
อนุมติัแลว้ทั้ง  ๔  หลกัสูตร  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   มีข้อสังเกตและขอ้เสนอ  ให้หน่วยงานรับผิดชอบระดับตน้รวมทั้ง 
สภาวิชาการให้ความส าคญัในการกลัน่กรองเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้มากข้ึน ซ่ึง        
พบว่ามีการปรับปรุงไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างมาก นอกจากน้ี ยงัเสนอให้มหาวิทยาลยัวางแผนการ
พฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการเปิดสอน 
 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานฯ ด้านกฎหมาย 
   พิจารณากลัน่กรอง (ร่าง) ขอ้กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน ๕ รายการ  
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบแลว้ ทั้ง ๕ รายการ โดยมีขอ้เสนอให้มหาวิทยาลยัปรับสีครุย  
วทิยฐานะใน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาด าเนินการ 
 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานฯ ด้านนโยบายและแผน 
   ไดป้ระชุมเพื่อท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริหาร เก่ียวกบัแนวทางการจดัท า
แผนพฒันามหาวิทยาลยัซ่ึงตอ้งสอดคลอ้ง เช่ือมโยงงานในทุกดา้น และจะมีการประชุมเพื่อพิจารณา
กลัน่กรองแผนปฏิบติัราชการ โครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณเงินรายได ้ประจ าปี ๒๕๕๑ เพื่อ
เสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
 คณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานฯ ด้านสนับสนุนทรัพยากร 
      ยงัไม่มีการประชุม เน่ืองจากยงัไม่มีเร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

/ทีป่ระชุมรับทราบ … 
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   ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีมติ 
 ๑. มอบงานเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารสรุป 
ขอ้มูลหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทั้ง ๒ หลกัสูตร เน่ืองจาก        
ไม่ปรากฏข้อมูลการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย แต่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ และใหน้ าเสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
 ๒. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเสนอความเห็นในเชิงการ
พฒันาดา้นท่ีเก่ียวขอ้งด้วย ดงัท่ีคณะอนุกรรมการฯ ดา้นมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้เสนอแนว
ทางการบริหารหลกัสูตรไวใ้นวาระท่ี  ๔.๓ 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
 ๖.๑ การจดัวาระสืบเน่ืองเพื่อทราบ 
 มติทีป่ระชุม 

 มอบงานเลขานุการสภาฯ จดัให้มีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลยั เช่น การขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ การปรับ
สถานภาพส านักงานบณัฑิตศึกษา การปรับระบบการบริหารการจดัการศึกษาให้ เป็นระบบเดียว 
โดยใชภ้าระงานเป็นหลกั การประเมินโครงการการจดัการศึกษาภาคพิเศษ  ฯลฯ อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 
ในวาระสืบเน่ืองเพื่อทราบ โดยคร้ังต่อไปขอให้เสนอความกา้วหน้าในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  
 

                               ๖.๒ ก าหนดวางศิลาฤกษอ์าคารอ านวยการ 
 อธิการบดี เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี           
วางศิลาฤกษอ์าคารอ านวยการ ในวนัเสาร์ท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์  อ.เมือง   จ.ฉะเชิงเทรา 
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
  

  เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้ว   
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ หลังจากเสร็จพิธี                 
วางศิลาฤกษ ์ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐   น. 
                     

    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม                นางพรพรรณ   นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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