
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๔ 

วันเสารท่ี  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
ณ หองทองเจาพัฒน ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

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

ผูมาประชุม   
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๕.   ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๗.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
     ๑๐.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๓. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารยวิภาภรณ       บุญยงค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ
 ๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี    ปกกะสีนัง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร   กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ สิงหมวง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยชอมณี    สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารย ดร.ทวีศิลป   กุลนภาดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักด์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ (ติดภารกิจอื่น) 
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดภารกิจอื่น) 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓. อาจารย ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับน้ีแลว 

 

/๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ... 



 

 

-๒- 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร     ภูผะกา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖.    อาจารย ดร.ชัชวาล   มงคล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗.    อาจารยขณิดา        จรุงจิตต    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๘.    ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร       พาหะนิชย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๙.    อาจารยโยธิน        จี้กังวาฬ    รองผูอํานวยการศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
 ๑๐.   อาจารยไตรภพ     โคตรวงษา ผูอํานวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๑๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ กําหนดการพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน แดพระราชมงคลรังษี วิ. (ประยงค ปยวฺณโณ) 
  มหาวิทยาลัยกําหนดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน แดพระราชมงคลรังษี วิ. (ประยงค ปยวฺณโณ) ณ วัดโสธรวรารามวรวิหารใน
วันเสารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  โดยแขกผูมีเกียรติพรอมกันเวลา ๑๓.๑๕ น.  
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๒  มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติใหมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนยุติการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง และมอบใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณามาตรการการดําเนินการ โดยไมใหกระทบกับการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง                
ที่กําลังดําเนินการอยู  
   ดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองเรงจัดการศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ใหคงไวซึ่งมาตรฐาน
ใน ๔ ศูนย ที่แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว รวมทั้งอีก ๑๒ ศูนย ใหไดมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาศูนยนอกที่ต้ังที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด และเมื่อไดมาตรฐานแลว 
จึงจะรับนักศึกษาได ทั้งน้ีจะไมมีการเปดศูนยใหการศึกษานอกที่ต้ังเพิ่มเติม ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร เรื่อง การสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร เรื่อง การสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป ๒๕๕๔ 
กําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีสิทธิเสนอช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกไดคนละไมนอยกวา             
๑ ช่ือ จึงขอความรวมมือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเสนอช่ือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกดวย 
   ท่ีประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงาน... 



 

 

-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  การดําเนินการตามมติ และรับทราบผลการเวียน 
  ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีการแกไข ดังน้ี  
  ๑. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรผูแทนผูบริหาร 
   เพิ่มเติม และแกไขมติที่ประชุมขอ ๒ ดังน้ี 
   “๑.๑ ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ผูแทนผูบริหาร 
      อธิการบดีรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหารวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระบุใหดําเนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งขอบังคับกําหนดระยะเวลาการดําเนินการไวทั้งกอน 
และหลังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหารครบวาระ ดังน้ัน จึงถือวาไดดําเนินการถูกตอง
ตามขอกฎหมายแลว 
     ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอวาการสรรหา
ผูแทนผูบริหารแทนผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ผิดท้ังขอกฎหมายและขอเท็จจริง เน่ืองจาก
เลือกกอนท่ีกฎหมายกําหนด และเปนการเลือกแทนผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ซึ่งหมดวาระ
แลว ไมสามารถดําเนินการได ทางออกท่ีถูกตองคือเลือกเพ่ิมผูแทนคณบดีอีก ๑ คน แลวมีวาระเทากับ
ผูแทนผูบริหารท่ีไดเลือกไวถูกตองแลว 
    ….” 
     มติท่ีประชุม 
      ๑. ใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่องดังกลาวในสวนท่ี
ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
      ๒. เพิกถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 
โดยมีผลถัดจากการประชุมในครั้งน้ี 
    ….” 
 
 ๒. ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  พิจารณาโครงการความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 
   แกไขมติท่ีประชุม ขอ ๒  
   จาก “๒. มอบอธิการบดีพิจารณาใหมีการกํากับ ดูแล การบริหารหลักสูตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ งการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ การกําหนดภาระงานขั้นตํ่า และใหรายงาน               
สภามหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ” 
   เปน “๒. มอบอธิการบดีพิจารณาใหมีการกํากับ ดูแล การบริหารหลักสูตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ รวมท้ังการพิจารณาจายคาตอบแทนการสอน                    
เฉพาะสวนท่ีเกินภาระงานขั้นตํ่าในภาพรวม แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ”  
 

/๓. ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ (ราง) ... 



 

 

-๔- 

 ๓. ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยการเก็บและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสตูรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. .... 
   เพิ่มเติมดังน้ี 
    ๓.๒.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บและ
การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. ....  
    เลขานุการสภาฯ นําเสนอวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดเปด
สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๓ และใชระเบียบสภาประจําสถาบัน              
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บและจายเงินคาธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาโดยตลอด สมควรปรับให
เปนระเบียบมหาวิทยาลัย ประกอบกับเพื่อใหการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
เก็บและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการ
กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พิจารณาปรับแกขอความ และ
เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยสาระสําคัญของ (ราง) ระเบียบฯ สรุปไดดังน้ี 
   ๑. ใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
   ๒. จัดเก็บคาธรรมเนียมแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร โดยจายเปนงวด 
ทั้งน้ี มีคาธรรมเนียมบางประเภทที่แยกเก็บ 
  ๓. การจายเงินคาธรรมเนียมจายเพื่อเปนคาตอบแทนอาจารย 
วิทยากร และการบริหารจัดการศึกษา 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ต้ังขอสังเกตวาระเบียบน้ี
หลวมมาก ไมกําหนดรายละเอียด และเพดานในการเก็บและการจายไมมีรายละเอียด จะตองไปออก
ประกาศ ซึ่งตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย และเสนอขอใหตัดขอความสุดทายในเรื่องการวินิจฉัย
ตีความ คงเหลือเฉพาะรักษาการตามระเบียบ 
 ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา  
 ….” 
 
 ๔. เพ่ิมระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ๓.๑๐ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาตามที่สภามหาวิทยาลัยมี
มติใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
     มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

/๒.๒ รายงานการประชุม... 



 

 

-๕- 

 ๒.๒  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ (วาระลับ)   
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วาระลับ) โดยมีการแกไขหนาที่ ๒ ดังน้ี 
   ความเปนมาขอ ๗.๓ บรรทัดที่ ๓ แกไข “ยังมีความเสียหายดานตัวเงิน...”เปน 
“ยังไมมีความเสียหายดานตัวเงิน...” 
   เพิ่มยอหนาสุดทายกอนมติที่ประชุมวา “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เห็นดวยกับความเห็นของ ก.อ.ม.” 
 

  ๒.๓  การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ขณะน้ี ยังไมมีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งกอน  
   ท่ีประชุม รับทราบ และเสนอเพิ่มเติมในมติสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินการในสวนของการพิจารณาจายคาตอบแทนการสอนใหแกอาจารยเฉพาะสวนที่เกินภาระงานข้ันตํ่าใน
ภาพรวมตามมติที่ประชุมซึ่งแกไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปน
ระยะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ....  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอวาดวยกรรมการสภาวิชาการ จะครบวาระ
การดํารงตําแหนงในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีกลุมบุคลากรประเภท
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน จึงนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร              
วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. …. ที่แกไขเพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงานและการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน 
และจะไดใชในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตอไป ทั้งน้ี คณะกรรมการกฎหมายใน
การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พิจารณาใหความเห็นชอบใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดย (ราง) ขอบังคับดังกลาวมีสาระที่แตกตางขอบังคับเดิม สรุปไดดังน้ี 
  ๑. เพิ่มนิยามคําวา “คณาจารยประจํา” ใหหมายความรวมถึง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการ ที่สังกัดมหาวิทยาลัย 
  ๒. ไมใหสิทธิอาจารยประจําตามสัญญาในการเลือกผูแทนคณาจารยประจํา 
แมวาขอบังคับเดิมใหสิทธิอาจารยประจําตามสัญญาในการเลือกผูแทนคณาจารยประจํา แตไมสิทธิเปน
กรรมการสภาวิชาการ  
   คณะกรรมการกฎหมายพิจารณาเห็นวาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๐ ระบุใหกรรมการสภาวิชาการผูแทนคณาจารยจะเลือกจากคณาจารย
ประจําคณะโดยคณาจารยประจํา ดังน้ัน กลุมคณาจารยประจําทีม่ีสิทธิเลือก ตองมีสิทธิไดรับเลือกเชนกัน 
จะกําหนดใหมีสิทธิเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงไมได 
   ทั้งน้ี คณะกรรมการกฎหมายเสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนการจัดประเภท
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
 

/๓. อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ... 
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  ๓.  อาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดไมเกิน ๒ คน  
  ๔.  กําหนดระยะเวลาการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ เน่ืองจากมิไดกําหนด
ไว ทั้งในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในขอบังคับเดิม 
   นอกจากน้ี คณะกรรมการกฎหมายไดเสนอใหตัดคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยออก
จากองคประกอบสภาวิชาการจาก (ราง) ขอบังคับที่เสนอ เน่ืองจากจะเปนการกําหนดสาระมากกวา
องคประกอบที่พระราชบัญญัติกําหนด อีกทั้งคณบดีหรือรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตางเปนคณาจารย
ประจําที่สังกัดคณะตาง ๆ อยูแลว 
  ๕.  ใหคณบดีเปนผูดําเนินการประชุมคณาจารยประจําเพื่อเลือกกรรมการสภา
วิชาการจากคณาจารยประจําแทนการใหคณะกรรมการประจําเปนผูดําเนินการ 
  ๖.  ปรับขอความคุณสมบัติของกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปได ดังน้ี 
  (๑) ประวัติศาสตรการต้ังสภาวิชาการครั้งแรก โดยสมเด็จพระบรมราชชนก 
กําหนดผูที่เปนกรรมการสภาวิชาการตองเปนศาสตราจารยเทาน้ัน ประกอบกับสภาวิชาการมีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดนโยบายวิชาการ การใหความเห็นและคําปรึกษาทางวิชาการแกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี รวมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ัง ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ัน จึงเปนที่มา
ของการกําหนดให คณาจารยผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยทีม่ีจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย ควรเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไปหรือเปนผูที่มีวุฒิปริญญาเอก เพื่อความนาเช่ือถือ เปนที่ยอมรับ และศักด์ิศรีของ
มหาวิทยาลัย 
  (๒) สภาวิชาการ เปนกรรมการที่ทําหนาที่บริหารงานวิชาการ ผูบริหารต้ังแต
ระดับคณบดีข้ึนไปเปนผูทําหนาที่ทางงานบริหาร ดังน้ัน เจตนารมณที่พระราชบัญญัติกําหนดใหเลือก
คณาจารยประจําซึง่เปนผูบริหารเปนกรรมการสภาวิชาการได นาจะหมายถึงอธิการบดีซึ่งเปนประธานสภา
วิชาการ และรองอธิการบดีที่เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
  (๓) การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนคณาจารยประจํา ควรเลือกผูแทนจาก
กลุมผูบริหาร และผูแทนจากกลุมคณาจารยจากคณะหรือจากกลุมศาสตรตาง ๆ แทนการเลือกจากผูแทน
คณาจารยจากคณะ ๆ ละ ๑ คน 
  (๔) กรณีการเลือกผูแทนคณาจารยประจําในระดับบัณฑิตศึกษา จะเกิดความ
ซ้ําซอนได เน่ืองจากคณาจารยดังกลาวเปนคณาจารยที่สังกัดคณะอยูแลว 
  (๕) นิยามคําวา “อาจารยประจํา”ตามความหมายในงานมาตรฐาน จะ
หมายความถึง อาจารยที่มีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาตอเน่ืองกันไมนอยกวา ๙ เดือน 
  (๖) การดําเนินการไดมาซึ่ งกรรมการชุดตาง ๆ ตามที่พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด ควรมีแนวปฏิบัติเดียวกัน เพื่อมิใหเกิดความสับสน ทั้งน้ี ควรใช
แนวทางการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ ดําเนินการนับแตวันที่กรรมการพนจาก
วาระ  แตหากคํานึงถึงความตอเน่ืองในการดําเนินงานของกรรมการชุดตาง ๆ ควรกําหนดใหมีการ
ดําเนินการไดมาซึ่งกรรมการกอนครบวาระ  
 มติท่ีประชุม 
  ๑. ใหคณาจารยประจํา หมายความรวมถึง อาจารยประจําตามสัญญาท่ีมี
วุฒิปริญญาเอก 

/๒. กรณีที่จะใหมีผูแทน... 
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  ๒. กรณีท่ีจะใหมีผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองตัดโอนคณาจารย            
ผูน้ันออกจากคณะ เพ่ือมิใหเกิดการซ้ําซอนในการใชสิทธิ ์
   ๓. ใหการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ รวมท้ังกรรมการ         
อ่ืน ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ให
ดําเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีกรรมการพนจากวาระ ท้ังน้ี เพ่ือปองกันปญหาการตีความตาง ๆ 
ในภายหลัง 
    ท้ังน้ี เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอใหมีการดําเนินการทบทวน
แกไขพระราชบัญญัติตามขออภิปราย เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  
  ๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย นําเสนอ
วา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติรับทราบรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่นําเสนอรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รอบ ๑๒ เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไวเปนเบื้องตนซึ่งประมวลจากการประเมินผลตามตัวช้ีวัด และแผนงาน ผลการ
ประเมินตนเองของผูบริหาร และขอมูลจากการจัดกิจกรรมสนทนากลุม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมอบให
คณะกรรมการฯ นํารายงานดังกลาว เสนอผูบริหาร หนวยงาน และมหาวิทยาลัยเพื่อใหสะทอนความคิดเห็น 
และเปนไปตามกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการไดประชุมรวมกับอธิการบดี 
และผูบริหาร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการไดประชุมเพื่อสรุปผล ในวันที่                          
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังน้ี 
    จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน (Balance Scorecard) 
อาจไมเหมาะในการประเมินผลการปฏิบัติการของบางองคกร ผลการประเมินยังไมสอดคลองกับผลงาน            
ที่ปรากฏ ทั้งน้ี มีขอเสนอแนะสรุปได ดังน้ี 
 (๑)  มหาวิทยาลัยควรควบรวมกิจการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควรมีแผนพัฒนาจุดเดนของแตละคณะใหชัดเจน และเรงปรับปรุงหลักสูตรที่
เปนจุดเดน และจุดขาย 
 (๒)  มหาวิทยาลัยตองทบทวนงบประมาณดานการวิจัย เรงสงเสริมการวิจัยของ
อาจารย โดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อแปลงผลงานวิจัยสูการปฏิบัติภาคสนามในการแกปญหาทองถ่ินได     
อยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยตองเปนแกนหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยใชองคความรู
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรางการยอมรับของทองถ่ิน   
    ดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองวางแผนในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดองคความรู 
โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมความรูอยางเปนระบบ  ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง หาทิศทางการ
วิจัย เตรียมความพรอมบุคลากรในทุกมิติ นําผลการประเมินภายนอกของทุกหนวยงานมาใชประโยชน 
ทั้งน้ี ตองมีการประชุมอยางเปดใจกันอยางสม่ําเสมอ 
  (๓) มหาวิทยาลัยตองเรงพัฒนาอาจารย และบุคลากรทั้งคุณวุฒิ และประสบการณ 
ปรับกลยุทธใหมในการพัฒนาอาจารยอยางเรงดวน เพื่อใหมีอาจารยที่มีศักยภาพทดแทนผูเกษียณ 

/(๔) มหาวิทยาลัยตองเรงปรับ... 



 

 

-๘- 

  (๔)  มหาวิทยาลัยตองเรงปรับระบบการบริหารทั้ง ๒ พื้นที่ ใหเขมแข็ง 
  (๕)  มหาวิทยาลัยตองเรงระดมทรัพยากรทุกภาคสวน เพื่อสรางความย่ังยืน 
พึ่งตนเองใหได และเตรียมพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 นายชัยวัฒน ศิริอําพันธกุล ใหขอสังเกตเพิ่มเติมในฐานะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยวา  
 (๑)  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัดสวนบุคลากรสายวิชาการ  
  (๒)  เสนอแนะใหมีการวิจัยการตลาด ความทันสมัยของแตละหลักสูตร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาความคุมในการลงทุน การปรับปรุงหลักสูตร หรือการยกเลิกหลักสูตร   
 (๓)  ควรนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนางานวิชาการตาง ๆ เชน ใชในการเรียน
การสอนระดับ Post Graduate ใชในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 (๔)  สภาวิชาการควรพิจารณาการบริหารเชิงรุกใหเพิ่มข้ึน และควรมีการ
วิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อการพัฒนางานวิชาการที่ตอเน่ือง 
   สําหรับแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และ
ผูบริหาร รอบ ๖ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานกรรมการฯ เสนอวาจะไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
  ที่ประชุมพิจารณาผลการรายงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแลว มีขออภิปรายสรุปได ดังน้ี 
  ๑. มหาวิทยาลัยขาดความตอเน่ืองในการจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงาน
เพื่อใหพึ่งพาตนเองไดอยางสมบูรณ 
  ๒. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจางผูประเมินภายนอกเพื่อประเมินและให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร และสามารถนําไปใชได โดย
พิจารณาเช่ือมโยงกับผลการประเมินภายใน 
  ๓. มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอยางย่ิงสวนงานภายในตองพัฒนาการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดผลงานนวัตกรรม 
  ๔. รายงานน้ี ทําใหเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองนํา
ผลจากการวิเคราะหของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยไปจัดลําดับ
ความสําคัญ ทําการสังเคราะหเพื่อนําสูการปฏิบัติใหเกิดผลงานที่เปนรูปธรรมอยางจริงจัง 
  ๕. มหาวิทยาลัยควรนําขอมูลจากรายงานน้ีไปปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทันที และนําสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไปในอนาคต เพื่อจะไดนํามาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยไดในอีก ๓ เดือนขางหนา ทังน้ี อาจแบงวิธีการเปลี่ยนแปลงได ๕ ประเภท คือ ประเภทที่ (๑)
ตองปฏิบัติทันที ไดแก การพัฒนานวัตกรรม เปนตน ประเภทที่ (๒) ตองปฏิวัติ  ประเภทที่ (๓) ตองปฏิรูป 
ประเภทที่ (๔) ตองใชการปฏิสัมพันธ และประเภทที่ (๕) ถาเปลี่ยนแปลงไมไดจริง ๆ ตองสรางใหม 
(ปฏิสนธิ)   
  ๖. มหาวิทยาลัยควรประเมินตนเองจากผลการติดตาม ประเมินน้ีไดวา 
มหาวิทยาลัยจะผานการประเมินภายนอกที่ สมศ. จะมาประเมินที่ระดับคะแนนเทาไร และมีแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขเพื่อใหผานเกณฑการประเมินไดอยางไร  

/นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยตอง... 



 

 

-๙- 

    นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยตองสรุปผลการประเมินตนเองของคณะและ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยใหทราบสภาพปจจุบัน เพื่อจะไดพิจารณาวางเปาหมายสําคัญและ
แผนงาน ในการตอบโจทยดานมาตรฐานคุณภาพ ๒-๓ เดือนขางหนา 
  ๗. มหาวิทยาลัยมีจํานวนขาราชการนอย แตยังคงบริหารจัดการแบบราชการ 
  ๘. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรรับขอมูลจากทุก
ดาน และบุคลากรทุกกลุม สภาคณาจารยและขาราชการยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกิจกรรม
สนทนากลุม  
  ๙. ผลการประเมิน และการแกไขปญหาจะแสดงถึงความจริงใจในการ
บริหารงาน  
  ๑๐. คณะกรรมการฯ ควรนําผลการประเมินน้ีเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อให
มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานตอสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๑. สิ่งสําคัญของการพัฒนางานวิจัย คือ อธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่ตองทําหนาที่พัฒนาบุคลากรเพื่อสรางนักวิจัย และทําหนาที่ประสานเช่ือมโยงแหลงทุนภายนอก เพื่อให
ไดทุนวิจัยมาบริหารจัดการใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เทาเทียมกัน 
  อธิการบดีใหคํามั่นตอที่ประชุมวา จะนําคําแนะนําและขอมูลตาง ๆ มา
ประกอบการพิจารณาปรับแผน   
  มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอใหนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปปรับปรุง
การจัดทํารายงานใหเรียบรอยสมบูรณขึ้น 
  ๒. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
วางแผนการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจัดทํา TOR ใหบุคคลภายนอกท่ีเปนมืออาชีพ
เสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยสังเคราะหขอมูลตัวบงชี้ตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัย
ตองรองรับการตรวจ ติดตาม ประเมินจากหนวยงานภายนอก และใชขอมูลสารสนเทศจากระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (FIS) ท้ังน้ี อาจศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะ และขออภิปรายของ               
ท่ีประชุมแลวนําเสนอแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอสภามหาวิทยาลยัตอไป 

 
 ๓.๓  เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิผูประเมินภายนอก 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุม                  
ครั้งกอนใหพิจารณาเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิผูประเมินภายนอกเพื่อประเมินการดําเนินงานในรอบ ๔ ปของ
สภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ นางสาววิริยา วรกิตติคุณ ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการบริษัท ซีเอสเอ็น 
แอนด แอสโซซิเอส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานการวิจัย และเปนผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของสถาบันพระปกเกลา จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบงานเลขานุการสภาดําเนินการตอไป 
 
 

/๓.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย... 



 

 

-๑๐-

 ๓.๔  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. .... 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการ
ขยายช้ันเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ใหถึงระดับประถมศึกษา และขณะน้ี มี
ผูสมัครเขาเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา ในปการศึกษาน้ีแลว จึงจําเปนตองมีระเบียบเกี่ยวกับการรับและ
จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเดิมจะมีเฉพาะระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการรับและ
จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัยเทาน้ัน  ในการน้ี คณะกรรมการกฎหมาย
เสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรปรับระเบียบการรับและจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ
ใหอยูในฉบับเดียวกัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ใหขอสังเกตวา ระบบการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยควรใชระบบเดียวกันในทุกระดับการศึกษา คือ ระบบเหมาจาย 
   มติท่ีประชุม   
  ๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับ
และจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร พ.ศ. ....  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระเบียบตามท่ีคณะกรรมการ
กฎหมาย และประธานสภาคณาจารยและขาราชการใหขอเสนอแนะ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณาในวาระทักทวง 
 ๔.๑ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย สรุปความเปนมาเสนอตอที่ประชุม ดังน้ี 
   ๑.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ในสวนทีไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
เพิกถอนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหารคนปจจุบัน เพื่อจะไดดําเนินการตามขอบังคับที่
แกไขแลว 
   ๒.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และคณบดีคณะครุศาสตร เสนอ
บันทึกทักทวงวา การดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารที่ดําเนินการภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมพนจากตําแหนง เปนการดําเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
จึงไมนาจะยกเลิกผลการดําเนินการดังกลาวได เพราะลวงเลยระยะเวลาของการทักทวงตามที่กฎหมาย
กําหนด แตควรดําเนินการเฉพาะในสวนที่มีการดําเนินการกอนที่กรรมการจากผูแทนผูบริหารทานเดิมจะ
ครบวาระ ทั้งน้ี หากไมดําเนินการใหเปนไปตามขอกฎหมาย ผูมีสวนไดสวนเสียอาจยกเปนขอโตแยง ทําให
เกิดปญหาภายหลังได 
  ๓.  งานนิติการของมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นวาการดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ เปนการดําเนินการชอบดวยกฎหมาย จึงมีผลให
ยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดจนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป  

/๔. อธิการบดีเสนอบันทึก... 



 

 

-๑๑-

  ๔.  อธิการบดีเสนอบันทึกตอนายกสภามหาวิทยาลัยวา เห็นควรหารือไปยัง
สํานักงานกฤษฎีกาวา แมการดําเนินการบางสวนของขอบังคับฉบับที่ ขัดแยงกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เฉพาะในสวนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว จะถือเปนการ
ดําเนินการที่ชอบหรือไม 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขอทักทวงมติเพิกถอนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แสดงความเห็นวาเห็นดวยที่เสนอให
กฤษฎีกาตีความ แตในรางหนังสือที่จะสงกฤษฎีกายังขาดรายละเอียดและขอเท็จจริง เชน การเลือก
ลวงหนา และเปนการเลือกแทนผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ซึ่งหมดวาระแลว 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหหารือสํานักงานกฤษฎีกาวา การดําเนินการกรณีใด
เปนการดําเนินการท่ีชอบหรือไมชอบ เพ่ือจะไดใชเปนแนวปฏิบัติตอไป ท้ังน้ี มอบงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมทุกประเด็น และใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีความเห็นจากสํานักงานกฤษฎีกา 
 

 ๔.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจายเงินประจํา
ตําแหนง และเงินคาตอบแทนเทากับเงินประจําตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมีการจายคาตอบแทนการดํารงตําแหนงแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจายเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนเทากับเงินประจํา
ตําแหนงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งไดผานความเห็นชอบคณะกรรมการงบประมาณและ
การเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการกฎหมาย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มาเรียบรอยแลว  
   มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร              
วาดวยการจายเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนเทากับเงินประจําตําแหนงของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ๕.๑ พิจารณานโยบายการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 
   นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังทั้ง ๕ ชุด สรุปแนวทาง แผนงานโครงการในการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่จะมอบแกมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตอไป 
  ๕.๑.๑ การพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานการพัฒนามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา  
   ประธานกรรมการฯ นําเสนอวา แนวนโยบาย ดังน้ี 
   ๑.  ใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมรองรับการเปนเมืองมหาวิทยาลัย  
   ๒.  ใหมหาวิทยาลัยการดําเนินงานตามแนวนโยบาย ๕ ดาน ไดแก  

/(๑) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 



 

 

-๑๒-

 (๑)  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 (๒)  การจัดการเพื่อใหปลอดมลพิษและสารเสพติด 
 (๓)  การประหยัดพลังงาน 
 (๔)  โครงการลดโลกรอน 
 (๕) การบริหารจัดการที่รวมบริการประสานภารกิจ 
  ๓.  เสนอสภามหาวิทยาลัยทบทวนการบริหารใหบริหารเปนวิทยาเขต 
  อธิการบดีนําเสนอแนวทางการดําเนินการจะแบงเปน ๒ ชวง คือ 
ชวงแรก ป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จะเปนการเตรียมการโดยใหมีรองอธิการบดีรับผิดชอบในการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เพื่อพรอมจะเปนวิทยาเขตอยางเปนทางการ ในป ๒๕๕๖ 
 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอวา เรื่องมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏราชนรินทร บางคลา ตกลงจะใหเปนวิทยาเขตใชไหม ก็ดีแตเดิมสมัยทานศาสตราจารย ดร.วิจิตร  
ศรีสอาน ทานเนนเปนศูนยคูเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรในเมือง เรื่องที่ตองสื่อสารกับ
ประชาคม และสอบถามคณะตาง ๆ ที่จะไปอยูบางคลา เชน คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเหลาน้ีเห็นดวยตามน้ีใชไหม เรื่องที่มีความเขาใจสับสน
ขอใหสื่อสารกับผูเกี่ยวของกอน 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามแนวนโยบายท่ีเสนอ โดยมอบ
อธิการบดีนําแนวนโยบายการบริหารจัดการวิทยาเขต สื่อสารไปยังคณาจารยและบุคลากร เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น โดยพิจารณาขอดี และผลกระทบตางๆใหรอบดาน รวมท้ังพิจารณาเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการท้ังในระยะสั้น  ระยะยาว และองคประกอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
  ๕.๑.๒  การพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการบริหารจัดการศึกษา           
นอกท่ีต้ัง  
   ประธานกรรมการฯ นําเสนอวา คณะกรรมการพิจารณาเสนอ
แนวนโยบายการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง แตเน่ืองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติใหยุติการจัด
การศึกษานอกที่ต้ัง จึงขอสรุปแนวนโยบายวา มหาวิทยาลัยตองพัฒนาความพรอมทุกศูนยใหการศึกษา
นอกที่ต้ังที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไวแลว ใหมีมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประกาศกําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิงอาจารยประจําหลักสูตรที่มิใชมีภาระเพียงการสอนเฉพาะ
หลักสูตร ทั้งน้ีใหมีรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งแบบปกติ แบบ Block Course และ แบบ VIP 
   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอขอมูลตอที่ประชุมวา 
ขอใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบปญหาการจัดการศึกษานอกที่ต้ังของมหาวิทยาลัยถึงศักยภาพอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ไปเปดขางนอกยังไมครบ มีอาจารยประจําจริงเพียงไมกี่ทาน สวนใหญเปนอาจารยพิเศษ 
ขอใหดําเนินการใหถูกตองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
   มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบตามแนวนโยบายท่ีเสนอตามรูปแบบซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒.  ใหนําเสนอศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรศูนยการศึกษานอก
ท่ีต้ัง ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔   

/๕.๑.๓ การพัฒนานโยบาย และ... 



 

 

-๑๓-

 ๕.๑.๓  การพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานการจัดการศึกษาและการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
   ประธานกรรมการฯ นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งประกอบดวย
ภารกิจหลักของ ของมหาวิทยาลัย ๔ ดาน และภารกิจดานเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหมด ๕ ดาน  โดยเนน
การวิจัยที่มีความรวมมือกับทองถ่ินเพื่อการแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมที่ย่ังยืน การ
สงเสริมวิทยฐานะครูและวิชาชีพครู การใหบริการวิชาการแกชุมชนเชิงรุก และใหมีมาตรการการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกกลุมเพื่อสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
    มติท่ีประชุม เห็นชอบขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ท่ีนําเสนอ โดยขอให
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ิมรายละเอียดท่ีคณะกรรมการไดมีการอภิปราย และใหขอสังเกต 
ดังน้ี 
  ๑. การดําเนินภารกิจดานงานวิจัย ให เนนการวิจัยท่ีลงพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ท้ังน้ี ใหระบุสัดสวนพ้ืนท่ีงานวิจัยและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ในพ้ืนท่ี อ.เมือง และพ้ืนท่ี อ.บางคลา ใหชัดเจน เพ่ือสื่อสารใหนักวิจัยทราบ 
  ๒. ระบุคณะครุศาสตรเปนเจาภาพในการดําเนินภารกิจดานการ
พัฒนาและสงเสริมวิทยฐานะครู  
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยจัดใหมีหนวยงานหลักในการบริการวิชาการ 
 
 ๕.๑.๔  คณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานการจัดการศึกษา
และวิจัยเพ่ือผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพครู  
   ประธานกรรมการฯ นําเสนอวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณาเห็นชอบ ๙ ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพครู และไดเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑, ๓ และ ๕ ไปแลวน้ัน ในวันน้ีจึงขอเสนอ (ราง) 
นโยบายการผลิตและพัฒนาครูประจําการ รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู รวม ๖ ขอ และโครงการยุทธศาสตรที่ 
๒, ๔, ๖, ๗, ๘ และ ๙ ซึ่งยังไมไดพิจารณาดังน้ี 
   (ราง) นโยบายการผลิตและพัฒนาครูประจําการ รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพคร ู
   ๑.  ใหมีคณะมนตรีวาดวยคุรุศึกษาประจํามหาวิทยาลัย (Commission 
on teacher education) ที่รับผิดชอบตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ โดยอธิการบดีเปนประธาน มีผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกเปนกรรมการ หรืออาจมอบ
อํานาจหนาที่น้ีไปรวมกับคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัยที่กําลังจะแตงต้ัง  
   ๒.  ใหมีแผนการยกระดับวิชาชีพครูทั้งดานการวิจัยและการผลิตบัณฑิต 
   ๓.  พึงบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตรแบบสหวิทยาการ เชนที่
วิทยาลัยครูดําเนินมากลาวคือภารกิจผลิตบัณฑิตครุศาสตรเปนภารกิจรวมของทุกคณะวิชา สถาบันวิจัย
และพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพครู และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.  ใหบูรณาการการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาครูประจําการใหเปน
กระบวนการเช่ือมโยงกัน โดยใชการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูประจําการฐานโรงเรียน 
   ๕.  จัดใหมีศูนยองคความรูและนวัตกรรมดานการผลิตและพัฒนาครู 
รวมทั้ง พัฒนาวิชาชีพครูโดยการเช่ือมโยงภูมิปญญาระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับสากล 

/๖. ใหมีคณะกรรมการ... 



 

 

-๑๔-

  ๖.  ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหน่ึงครุศาสตร หน่ึงจังหวัด 
รวมกับโครงการหน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด ทั้งน้ี ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ             
๘ ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหลายทาน เสนอความเห็น          
สรุปได ดังน้ี 
   ๑. การผลิตบัณฑิตครุศาสตรเปนภารกิจของมหาวิทยาลัย มิใชภารกิจ
ของคณะครุศาสตรเพียงคณะเดียว เน่ืองจากตองใชศักยภาพอาจารยจากคณะที่เกี่ยวของในการสอน
วิชาเอกดวย 
  ๒. การต้ังคณะมนตรี คุรุ ศึกษาประจํามหาวิทยาลัยในรูปแบบ
คณะกรรมการมิใชการต้ังองคกร และเปนยุทธศาสตรสังคมในการพัฒนาวิชาชีพครูระดับชาติ เปน
คณะกรรมการที่ชวยประสานความรวมมือเช่ือมโยงนโยบายจากสวนกลางสูการขับเคลื่อนการพัฒนาให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการประสานแหลงทุน เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาครุศาสตรใหดีที่สุด 
  ๓. มหาวิทยาลัยตองเรงพัฒนายุทธศาสตรกลยุทธดานการวิจัย และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดทุนสนับสนุนจากแหลงตาง ๆ เชน สกว. สวทช. สภาวิจัย เปนตน 
โดยตองเปนความรวมมือจากทุกหนวยงานในการเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอความเห็นวาการต้ังคณะ
มนตรีคุรุศึกษาจะเห็นองคคณะบุคคลใหมข้ึนมาหรือไม เพราะตอนน้ีมีคณะครุศาสตร สถาบันพัฒนา
คุณภาพครู ทําหนาที่เหลาน้ีอยู เห็นวาควรรวมอยูในหนาที่ของกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย เรื่องน้ี
ทางคณะครุศาสตรนาจะมีความเห็นเรื่องน้ีควรฟงคณบดีคณะครุศาสตร 
  คณบดีคณะครุศาสตร นําเสนอวา ที่ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตรมี
มติไมรับนโยบายการจัดต้ังคณะมนตรีวาดวยครุศึกษาประจํามหาวิทยาลัย เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา คณะ
ครุศาสตรมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตครู และพัฒนาครูประจําการ รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพคร ูและมีคณาจารย
ที่เขมแข็งมีศักยภาพ และไดประสานการจัดผูสอนกับคณะตาง ๆ อยูแลว จึงยืนยันที่จะไมเห็นชอบในการ
จัดต้ังคณะมนตรีวาดวยคุรุศึกษาดังกลาว 
  ที่ประชุมมีขอสังเกตวาแมจะไมมีการต้ังคณะมนตรีคุรุศึกษา แต
เน่ืองจากเรื่องดังกลาวเปนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ัน หาก สกอ. 
กําหนดใหปฏิบัติ มหาวิทยาลัยก็คงหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเมื่อถึงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยตองบริหารการ
เปลี่ยนแปลงใหดี สวนการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อาจมอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งมีหนาทีจ่ัดทํานโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย    
ที่จะมีการแตงต้ังตอไป ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษา          
ตัวบงช้ีที่ ๑.๑ การจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบนโยบายขอ ๒-๖ สวนนโยบายการจัดต้ังคณะ
มนตรีคุรุศึกษาใหนําภารกิจคณะมนตรีคุรุศึกษารวมอยูในคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

 
  ๕.๑.๕ คณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานความรวมมือกับ
หนวยงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
   ท่ีประชุมยังไมไดพิจารณา 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองสืบเนื่อง 



 

 

-๑๕-

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องสืบเน่ือง 
  ๖.๑  รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยราชนครินทรเฉลิมพระเกียรติ   
 มติท่ีประชุม ใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เน่ืองจากเปนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 
  ๖.๒  รายงานการหารายได 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ขณะน้ีไดขอมูลบางสวน จึงจะนําเสนอ
ในการประชุมครั้งตอไป 
 มติท่ีประชุม ใหนําเสนอรายงานการหารายไดในทุกมิติ ในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไมม ี
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 
 

(นางเพชรา  พิพัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
(นางพรพรรณ  นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 

_________________________ 


