
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๔ 

วันเสารท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
ณ หองทองเจาพัฒน ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

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

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

สภามหาวิทยาลยั ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รับรองรายงานฉบับน้ีแลว 
 

/๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน ... 



 

 

-๒- 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน   เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔.    อาจารย ดร.ชัชวาล   มงคล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๕.    อาจารยสุทธิดา การะเวก  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๖.    ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร พาหะนิชย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๗.    อาจารยโยธิน จี้กังวาฬ    รองผูอํานวยการศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน 
 ๘.   อาจารยไตรภพ    โคตรวงษา ผูอํานวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๑๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ คําพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี๓๘/๒๕๕๒ 
   ศาลปกครองระยองพิจารณาคดีที ่ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ฟอง
สภามหาวิทยาลัยกรณีการเลือกและแตงต้ังอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ศาลพิพากษายกฟอง  
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ และใหสภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศรายช่ือวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร  โดย
พิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิกอนเผยแพร และเปนวารสารที่ไดรับการ
ยอมรับในวงการวิชาการแตละสาขาวิชา และแจงให ก.พ.อ. ทราบ 
 จากประกาศขางตน จึงพิจารณาเห็นวาสอดคลองกับมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบ
มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดภาระงานข้ันตํ่าที่เหมาะสมของอาจารย ดังน้ัน จึงขอต้ังคณะทํางาน
ประกอบดวย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธาน นายปรีชา คชสิทธ์ิ นายเดชา ดีผดุง อธิการบดี 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ เพื่อ
พิจารณาเสนอสาระบัญญัติตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป กอนที่จะดําเนินการยกราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี อาจติดตามขอมูลจากมหาวิทยาลัยที่ได
ดําเนินการในเรื่องน้ีไปแลว เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน   
 ท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบการแตงต้ังคณะทํางานตามที่ประธานเสนอ 
 

  ๑.๓  มติคณะทํางานโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระยะท่ี ๓ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.)  
   คณะทํางานโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (สควค.) มีมติเปดกวางใหสถาบันอุดมศึกษาที่มิไดเปนศูนยการผลิตครูของโครงการ            
เขารวมโครงการ เพื่อขอรับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรครู ๖ ป (๔+๒) ได โดยจะใหทุน                  

/ในปการศึกษา ๒๕๕๕ ... 



 

 

-๓- 

ในปการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับ premium จํานวน ๔๐๐ ทุน และเปนระดับ super premium ที่สอนเปน
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๘๐ ทุน จึงมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการเขารวมโครงการดังกลาว 

  ท่ีประชุม รับทราบ 
 

  ๑.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
   เน่ืองจากเปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอใหการประชุมครั้งตอไปเปนการประชุมทั้งวัน โดยใหชวงบายเปนการ
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวช้ีวัดการประกัน
คุณภาพ รวมทั้งรอบ ๖ เดือนของป ๒๕๕๔ และเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบความพรอมรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดวย 
   ท่ีประชุม รับทราบ และมอบใหสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสาน
เตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 
     ๑.๕ การประชุมสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  
   ที่ประชุมสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย เห็นชอบเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี 
   ๑. โครงการสํารวจและสังเคราะหความคิดเห็นสมาชิกเกี่ยวกับปญหา และ
แนวทางแกไขการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการสัมมนาระดับชาติตอไป 
   ๒. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยผูเขารวม
รับการอบรม ไดแก นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ เกี่ยวกับ
บทบาทอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี มีขอเสนอวา สภามหาวิทยาลัยควรดูแลการสรรหา
ผูบริหารมหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยง 
   ๓. โครงการศึกษาดูงานสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน  
   ๔. การประเมินสถาบันอุดมศึกษาจะใชแนวทางประเมินรวมกันของ สกอ.  
ก.พ.ร. และ สมศ. ซึ่งจากผลการประเมินที่ผานมาพบวาปญหาของสภาสถาบันอุดมศึกษาคือการสื่อสาร
ระหวางสภาสถาบันอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงสภา
คณาจารยดวย โดยการติดตามประเมินในปน้ี จะเนนการประเมินเชิงคุณภาพมากกวาการประเมิน                   
เชิงปริมาณ และจะประเมินในระบบ CHE Online  
   ท่ีประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  การดําเนินการตามมติ และรับทราบผลการเวียน 
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ 
วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔  
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีการแกไขดังน้ี 

/๑. ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ... 



 

 

-๔- 

   ๑. ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    แกไขเพิ่มเติม ดังน้ี 
    “๑.๒   มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ... 
   ดังน้ัน มหาวิทยาลัยตองเรงจัดการศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ให
คงไวซึ่งมาตรฐานใน ๔ ศูนย ท่ีแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว รวมท้ังอีก ๑๒ ศูนย 
ใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนยนอกท่ีต้ังท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกําหนด และเมื่อได
มาตรฐานแลวจึงจะรับนักศึกษาได ท้ังน้ีจะไมมีการเปดศูนยใหการศึกษานอกท่ีต้ังเพ่ิมเติม ตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   ท่ีประชุม รับทราบ” 
 

  ๒. ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   แกไขมติที่ประชุม โดยเพิ่มคําวา “ตอไป” ทายประโยคขอ ๓ ดังน้ี 
   “มติท่ีประชุม  
    ๑. ... 
    ๒. ... 
    ๓. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะ และขออภิปรายของ               
ท่ีประชุมแลวนําเสนอแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอสภามหาวิทยาลัยตอไป” 
 

  ๓. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทรจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
     แกไขคําวา  “คณะกรรมการกฤษฎีกา” เปน “สํานักงานกฤษฎีกา” 
    เพิ่มเติมขอความกอนมติที่ประชุม และแกไขมติที่ประชุมเปน 
     “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แสดงความเห็นวาเห็นดวยที่เสนอ
ใหกฤษฎีกาตีความ แตในรางหนังสือที่จะสงกฤษฎีกายังขาดรายละเอียดและขอเท็จจริง เชน การเลือก
ลวงหนา และเปนการเลือกแทนผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ซึ่งหมดวาระแลว 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบใหหารือสํานักงานกฤษฎีกาวา การดําเนินการกรณี
ใดเปนการดําเนินการท่ีชอบหรือไมชอบ เพ่ือจะไดใชเปนแนวปฏิบัติตอไป ท้ังน้ี มอบงานเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมทุกประเด็น และใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีความเห็นจากสํานักงานกฤษฎีกา” 
 
 ๔. ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ การพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
   เพิ่มเติมขอความกอนมติที่ประชุม และแกไขมติที่ประชุมเปน 
    ๕.๑.๑  การพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
   ... 

/อธิการบดีนําเสนอ... 



 

 

-๕- 

    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 เรื่องน้ีตองสื่อสารกับ
ประชาคม และสอบถามคณะตาง ๆ ที่จะไปอยูบางคลา เชน คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเหลาน้ีเห็นดวยตามน้ีใชไหม เรื่องน้ีมีความเขาใจสับสน
ขอใหสื่อสารกับผูเกี่ยวของกอน 
    มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามแนวนโยบายท่ีเสนอ โดย
มอบอธิการบดีนําแนวนโยบายการบริหารจัดการวิทยาเขต สื่อสารไปยังคณาจารยและบุคลากร เพ่ือ     

รับฟงความคิดเห็น โดยพิจารณาขอดี และผลกระทบตางๆใหรอบดาน รวมท้ังพิจารณาเสนอ                       

แนวทางการบริหารจัดการท้ังในระยะสั้น ระยะยาว และองคประกอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรตอไป 

 
  ๕. ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ การพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนดานการ
บริหารจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง  
   เพิ่มเติมขอความกอนมติที่ประชุม และแกไขมติที่ประชุมเปน 
   “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอขอมูลตอที่ประชุมวา ขอให
สภามหาวิทยาลัยรับทราบปญหาการจัดการศึกษานอกที่ต้ังของมหาวิทยาลัยถึงศักยภาพอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ไปเปดขางนอกยังไมครบ มีอาจารยประจําจริงเพียงไมกี่ทาน สวนใหญเปนอาจารยพิเศษ ขอให
ดําเนินการใหถูกตองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
    มติท่ีประชุม  
    ๑. เห็นชอบตามแนวนโยบายท่ีเสนอตามรูปแบบซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยไมเห็นชอบการจัดการศึกษาแบบ VIP 
    ๒.  ใหนําเสนอศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง 
ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔” 
 
 ๖. ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ คณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อน
ดานการจัดการศึกษาและวิจัยเพ่ือผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพครู  
    แกไขเพิ่มเติม และแกไขมติที่ประชุม 
    “๕.๑.๔  คณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานการจัด
การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาวิชาชีพคร ู
      ... 
      ๒. การต้ังคณะมนตรีคุรุศึกษาประจํามหาวิทยาลัยในรูปแบบ
คณะกรรมการมิใชการต้ังองคกร และเปนยุทธศาสตรสังคมในการพัฒนาวิชาชีพครูระดับชาติ เปน
คณะกรรมการที่ชวยประสานความรวมมือเช่ือมโยงนโยบายจากสวนกลางสูการขับเคลื่อนการพัฒนาให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการประสานแหลงทุน เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาครุศาสตรใหดีที่สุด 

/... 



 

 

-๖- 

    ... 
     ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เสนอความเห็นวาการ
ต้ังคณะมนตรีคุรุศึกษาจะเปนองคคณะบุคคลใหมขึ้นมาหรือไม เพราะตอนน้ีมีคณะครุศาสตร สถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู ทําหนาท่ีเหลาน้ีอยู เห็นวาควรรวมอยูในหนาท่ีของกรรมการนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย เรื่องน้ีทางคณะครุศาสตรนาจะมีความเห็นเรื่องน้ีควรฟงคณบดีคณะครุศาสตร 
     คณบดีคณะครุศาสตร นําเสนอวา ที่ประชุมคณาจารยคณะ            
ครุศาสตรมีมติไมรับนโยบายการจัดต้ังคณะมนตรีวาดวยคุรุศึกษาประจํามหาวิทยาลัย เน่ืองจากพิจารณา
เห็นวา คณะครุศาสตรมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตครู และพัฒนาครูประจําการ รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู 
และมคีณาจารยที่เขมแข็งมีศักยภาพ และไดประสานการจัดผูสอนกับคณะตาง ๆ อยูแลว จึงยืนยันที่จะ              
ไมเห็นชอบในการจัดต้ังคณะมนตรีวาดวยคุรุศึกษาดังกลาว 
     ที่ประชุมมีขอสังเกตวาแมจะไมมีการต้ังคณะมนตรีคุรุศึกษา แต
เน่ืองจากเรื่องดังกลาวเปนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ัน หาก สกอ. 
กําหนดใหปฏิบัติ มหาวิทยาลัยก็คงหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเมื่อถึงเวลาน้ัน มหาวิทยาลัยตองบริหารการ
เปลี่ยนแปลงใหดี สวนการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน อาจมอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งมีหนาทีจ่ัดทํานโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ที่
จะมีการแตงต้ังตอไป ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษา ตัว
บงช้ีที่ ๑.๑ การจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน  
     มติท่ีประชุม เห็นชอบนโยบายขอ ๒-๖ สวนนโยบายการจัดต้ัง
คณะมนตรี คุรุ ศึกษาใหนําภารกิจคณะมนตรี คุรุศึกษารวมอยู ในคณะกรรมการนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย” 
 
  ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหระบุช่ือผูขอแกไขไวดวย ในรายงานการ
ประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๓.๑ พิจารณาการขอปดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
  มติท่ีประชุม อนุมั ติใหปดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ จํ านวน                        
๕ หลักสูตร ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ไดผานการกลั่นกรองตามลําดับจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ และสภาวิชาการ ตามที่เสนอ ดังตอไปน้ี 
  หลักสูตรระดับอนุปริญญา 
   ๑.  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  ๒.  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ ป หลังอนุปริญญา 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
  ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ป 
  ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง 
 

/๓.๒ พิจารณาการขอแกไข... 



 

 

-๗- 

 ๓.๒  พิจารณาการขอแกไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแกไขช่ือหลักสูตรตามขอเสนอของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบของสภาวิชาการมาแลว จาก “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (Bachelor of Accountancy Program in Accounting)” เปน “หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (Bachelor of Accountancy Program)” และใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบตอไป 
 
  ๓.๓ รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
“มหาราชา” 
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ไดมีการประชุมคณะทํางาน
โครงการวิจัย ราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหาราชา” ไปแลว ๓ ครั้ง ครั้งสุดทายประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผานมา ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการประสานเพื่อหารือผูวาราชการจังหวัด 
และหัวหนาสวนราชการ ซึ่งจะนําเสนอความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป  
   มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบอธิการบดีเรงใหมีการเสนอโครงการวิจัยฯ ตาม
มติสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งคณะกรรมการบริหารโครงการในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณาในวาระทักทวง 
  ๔.๑ พิจารณา (ราง) ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  ๔.๑.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการสรรหา 
การกําหนดอัตราคาจาง และการเลื่อนคาจาง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูมีความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ พ.ศ. .... 
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบในหลักการ
ของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยอัตราคาจาง และการเลื่อนคาจาง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงานดานใดสูงมากเปนพิเศษ พ.ศ. .... ขณะน้ี อยู
ระหวางรอการพิจารณาจํานวนเงินของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ พิจารณาการใชภาษา
ถอยคําทางกฎหมายแลว เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบได โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   ๑.  มหาวิทยาลัยอาจบรรจุผูที่มีความรูความสามารถพิเศษเปน                  
ที่ประจักษใหไดรับเงินเดือนข้ันตํ่าสูงกวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาปกติ (โดยมีอัตราเงินเดือนข้ันสูง
เทากับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) 
   ๒.  ผูที่มีความรูความสามารถสูงพิเศษตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังน้ี 
 (ก) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาเอก ในหลักสูตรแผน ก. หรือที่เทียบ
ไดไมตํ่ากวาน้ัน ในสาขาขาดแคลนตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมีประสบการณสูงเปนที่ประจักษใน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับตําแหนงที่จะบรรจุ   
 (ข)  มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 
 (ค)  เปนผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงานดานใดสูงมาก
เปนพิเศษทางดานวิชาการที่อาจมีคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาโท 

/๓. ใหคณะกรรมการ... 



 

 

-๘- 

  ๓.  ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เสนอเพื่อบรรจุ
และแตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
   ที่ประชุมอภิปราย สรุปได ดังน้ี 
  ๑. การใชขอความที่สื่อความหมาย “คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาเอก            
ในหลักสูตรแผน ก.” กรณีเปนวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ  
  ๒. การตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาใด ๆ อันเน่ืองจากขอกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยในปจจุบันไมยุงยาก และไมตองประสานไปยังสวนกลางเชนเดียวกับเมื่อกอน เน่ืองจาก
สามารถดําเนินการไดโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับขอความใน(ราง)ระเบียบฯ กําหนดใหเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา จึงควรเปนอํานาจสภามหาวิทยาลัยในการวินิจฉัยช้ีขาด 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยการสรรหา การกําหนดอัตราคาจาง และการเลื่อนคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ พ.ศ. .... โดยใหปรับขอความ ดังน้ี  
  ๑.  แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒(ก) จากคําวา “...หลักสูตร แผน ก. ...” เปน  
“...หลักสูตร แผน ก. (หลักสูตรที่ตองทําวิทยานิพนธ) ...” 
  ๒.  แกไขความในขอ ๑๐ เปน “ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตาม
ระเบียบน้ี”  
 
  ๔.๑.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
   เน่ืองจากเปนวาระที่เกี่ยวของกับนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงออกจากที่ประชุมและมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ประธานที่ประชุมแทน  
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ และเพิ่มกลุมบุคลากรประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลในปจจุบัน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ พิจารณาใหเพิ่มเติมกระบวนการวิธีการใหชัดเจน และเห็นควร
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยเสนอขอสังเกตเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนคะแนน
เสียงในการตัดสิน 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขออภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังน้ี 
   ๑.  ตามขอ ๒๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดการลงมติที่ประชุมใหใชคะแนนเสียงขางมาก กรณีไมมี
การบัญญัติไวเปนอยางอื่น และขอ ๓๔ ระบุ “ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเฉพาะการประชุมพิจารณา
เรื่องใด สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหงดใชขอบังคับน้ีขอหน่ึงขอใดในการประชุมพิจารณาเรื่องน้ันก็ได” 
หากไมดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๗ ก็สามารถงดการใชขอบังคับขอใดขอหน่ึงได ดังน้ัน หากพิจารณาเห็นวาการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยไมควรเปนการประชุมปกติ ก็ควรบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในขอบังคับใหชัดเจน 

/๒. วิธีการไดมาซ่ึง... 



 

 

-๙- 

   ๒.  วิธีการไดมาซึ่ งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ งการไดมาซึ่ ง
อธิการบดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) จะใหคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีตัวแทน
ประชาคมทุกกลุมพิจารณาดําเนินการใหไดช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและเสนอช่ือ
ตอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพียงช่ือเดียว เพื่อพิจารณารับ หรือไมรับ  
   ๓.  คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาที่เฉพาะดําเนินการ แตไมมีหนาที่ใน
การออกหลักเกณฑ และวิธีการสรรหา 
   ๔.  ควรมีการทบทวนกระบวนการมีสวนรวมของประชาคมในการ               
สรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คัดเลือก ทั้งน้ี ตองมีการจัดระบบตาง ๆ  และสื่อสารใหประชาคมเขาใจ กอนที่จะมีการปรับแกวิธีการตาง ๆ  
   ๕.  แนวปฏิบัติในการสรรหาผูที่สมควรดํารงตําแหนงที่พิเศษตาง ๆ 
ควรใชแนวทางเดียวกัน เชน ขอบังคับวาดวยการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด เปนตน 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหผูที่ไดรับเลือกเปน
นายกสภามหาวิทยาลัยตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี การ
พิจารณาทบทวนกระบวนการมีสวนรวมในการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
อธิการบดี ใหเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
สภาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ครั้งกอนเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. …. ไปแลวน้ัน มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักทวงวา แมวา ผูที่จะเปนผูแทนคณาจารยประจําในสภาวิชาการตองมี
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปหรือวุฒิปริญญาเอก แตผูที่เปนอาจารยของมหาวิทยาลัยทุกกลุม ควรมี
สิทธ์ิเขาประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนคณาจารย จึงเห็นควรแกไขคํานิยาม “คณาจารยประจํา” ใหหมายความถึง 
อาจารยประจําตามสัญญาทุกคน มิใชจํากัดเฉพาะอาจารยประจําตามสัญญาที่มีวุฒิปริญญาเอกเทาน้ัน 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอบังคับวาดวยเรื่องดังกลาวทั้งฉบับ 
และแกไขใหมในสวนของนิยามคําวา “คณาจารยประจํา” และคุณสมบัติ ตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 
 
  ๔.๑.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา มหาวิทยาลัยไดยกราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยแกไขใหมีการดําเนินการในชวงเวลาที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด ซึ่งคณะกรรมการกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

/มติที่ประชุม เห็นชอบ... 



 

 

-๑๐-

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  
   มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน กรณีที่สภามหาวิทยาลัยเคยเสนอ
ใหการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนแตละกลุม ควรเปนการเลือกโดยสภามหาวิทยาลัยแทน
การเลือกกันเองเฉพาะภายในกลุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๕.๑ พิจารณานโยบายการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 
   นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอวาจากการประชุมครั้งกอนยังพิจารณานโยบาย
การขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไมแลวเสร็จ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาตอ ดังน้ี 
    ๕.๑.๑  นโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและวิจัยเพ่ือผลิตบัณฑิตครุศาสตร
และพัฒนาวิชาชีพคร ู
     นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอวา ที่ประชุมครั้งกอนเห็นชอบตาม
นโยบายที่คณะกรรมการเสนอ ๕ ขอ ยกเวน นโยบายการต้ังคณะมนตรีวาดวยครุศึกษา แตยังไมได
พิจารณา โครงการตามยุทธศาสตร อีก ๖ โครงการ ซึ่งไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาแลว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตรที่ ๒, ๔, ๖, ๗, ๘ และ ๙  
  ๑. โครงการศึกษาวิจัยการปฏิบัติที่ดีเพื่อผลิตและพัฒนาผูบริหาร ครู 
และคณาจารยยุคใหม งบประมาณ ๑๕๓,๘๐๐ บาท (ยุทธศาสตรที่ ๒) 
 ๒. โครงการวิจัยเพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร “การคัดสรร 
คนดี คนเกง มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคมาเรียนครูและเปนคณาจารย” งบประมาณ 
๓๘๔,๒๐๐ บาท (ยุทธศาสตรที่ ๔) 
 ๓. โครงการโรงเรียนรวมเสริมสรางคุณภาพบัณฑิตครู ยุคใหม 
งบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐ บาท (ยุทธศาสตรที่ ๖) 
 ๔. โครงการการผลิตและพัฒนาครูยุคใหมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
งบประมาณ ๓๔๗,๘๐๐ บาท (ยุทธศาสตรที่ ๗) 
 ๕. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา                    
ครุศาสตร งบประมาณ ๔๓,๙๕๐ บาท (ยุทธศาสตรที่ ๘) 
 ๖. โครงการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ครุศาสตร ๑ จังหวัด งบประมาณ 
๒๕๑,๖๐๐ บาท (ยุทธศาสตรที่ ๙)  
   ที่ประชุมมีขออภิปรายและมีขอเสนอแนะสรุปได ดังน้ี 
  ๑. ควรบรรจุโครงการงานวิจัยทั้ง ๘ ยุทธศาสตร ไวในโครงการวิจัย 
ราชนครินทรเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “มหาราชา” ดวย และกํากับติดตามโดยคณะกรรมการนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 
  ๒. การดําเนินการตามโครงการตองคํานึงถึงการนําไปใชประโยชน
อยางจริงจัง เพื่อใหคุมคากับการลงทุน และตองรายงานความกาวหนาตอสภามหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

/๓. นักวิจัยควรมีประสบการณ... 



 

 

-๑๑-

  ๓. นักวิจัยควรมีประสบการณผลงานเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
โครงการ เพื่อคุณภาพและความนาเช่ือถือของโครงการ 
  ๔.  ควรมีการวิจัยผลดี-ผลเสียของแนวการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในปจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบ เชน แนวการสอนพุทธศาสนา หลักสูตรการสอนสอง หรือสามภาษา เปน
ตน เพื่อจะไดขยายประโยชนในการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร ไปทั่วประเทศอยางกวางขวางตอไป 
  ๕. คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตองเขาใจเอกลักษณ 
หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย และงานวิจัยตองสะทอนเอกลักษณ หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอบสนองทิศทาง และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และเกิดเอกภาพในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย  
  ๖. ควรมีการบริหารโครงการวิจัยโดยรวม (project management) 
ที่แสดงใหเห็นกระบวนการข้ันตอนการดําเนินงาน ตลอดจนการรายงานความกาวหนาของโครงการตาง ๆ 
ที่ชัดเจน 
  มติท่ีประชุม 
  ๑.  เห็นชอบ (ราง) นโยบายการผลิตบัณฑิตครุศาสตรและพัฒนาครู
ประจําการ (ขอ ๑-๕) รวมทั้งโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยใหนําขออภิปรายและ
ขอเสนอแนะขางตนไปประกอบการพิจารณาดําเนินงาน 
  ๒.  มอบอธิการบดีกลั่นกรองโครงการวิจัยกอนเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทรเพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ  พรอมทั้งใหมีการบริหาร
โครงการวิจัยโดยรวม และรายงานความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัยทุก ๆ ๓ เดือน   
   ๓.  มอบหัวหนาโครงการรับผิดชอบการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค โดยเฉพาะอยางย่ิงในโครงการที่มีนักวิจัยหนาใหม ทั้งน้ี มอบอธิการบดีกํากับติดตามการวิจัย
ใหมีคุณภาพ   
  ๔.  มอบมหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาใหมีการวิจัยแมบทประกอบการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหอาจารยประจํา
หลักสูตรมีงานวิจัยและมีนักศึกษาเปนผูรวมวิจัย 
 
  ๕.๑.๒  นโยบายขับเคลื่อนความรวมมือกับหนวยงาน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
   ประธานกรรมการพัฒนานโยบาย และขับเคลื่อนดานความรวมมือกับ
หนวยงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ (นายโชคชัย ชวยณรงค) เสนอนโยบายสําคัญ คือ มหาวิทยาลัย
ตองมีหนวยงานวิเทศสัมพันธในโครงสรางองคการ เพื่อดําเนินงานดานความรวมมือกับหนวยงานไดอยาง
ชัดเจนและตอเน่ือง  และมีนโยบายการใชศักยภาพจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนา
อาจารย และนักศึกษา ทั้งน้ี ควรมีกลยุทธที่จะเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  
   ที่ประชุมมีขออภิปรายและมีขอเสนอแนะ สรุปไดดังน้ี 
  ๑. มหาวิทยาลัยตองเรงปรับปรุงระบบงานโดยตองจัดโครงสราง
องคกร วางขอบขายของงาน และปรับแนวทางการบริหารงานใหเปนการบริหารงานแนวใหม เช่ือมโยงการ
ใชทรัพยากรจากภายนอก โดยใชวัตถุประสงคเปนหลักในการบริหาร (Management by Objective : 
MBO) จึงตองเรงตองสรรหาผูอํานวยการ และเลขานุการที่มีความสามารถในการประสานศักยภาพความ
รวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  

/๒. นักวิจัยตองกลา... 



 

 

-๑๒-

  ๒. นักวิจัยตองกลาเรียนรูศาสตรวาดวยการวิจัยใหม ๆ ปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิจัยเรงดวนอยางเปนรูปธรรม 
  ๓. มหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการใหมีระบบหรือหนวยงานเพื่อ
ดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ  ดานการบริการวิชาการ และปรับปรุงดานการสื่อสารประชาสัมพันธภายใน 
ที่สามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณปจจุบัน โดยวางระบบการ
สื่อสารองคกร และการประชาสัมพันธองคกร แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  ๔. มหาวิทยาลัยตองจัดทําระเบียบที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน 
และการลงทุน เพื่อความคลองตัว ความเขมแข็งขององคกร และการดําเนินงานเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๕. มหาวิทยาลัยตองมีหนวยงานที่เปนแหลงรวบรวมองคความรูใน
ศาสตรตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อประโยชนในการสืบคน และพัฒนางาน 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบขอเสนอเชิงนโยบาย โดยมอบมหาวิทยาลัยนํา 
ขออภิปรายและขอเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาจัดระบบ การใหมีหนวยงานรับผิดชอบ และขอบขาย
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง  ทบทวนระบบการ
ประชาสัมพันธ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดานงานวิเทศสัมพันธ 
 

  ๕.๑.๓  การแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
   นายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา เน่ืองจากตัวบงช้ีที่ ๑.๑ ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดและถายทอดนโยบาย รวมถึงการ
ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่สภามหาวิทยาลัยตองแตงต้ังคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย และการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย โดยเสนอใหรองศาสตราจารยพินิติ 
รตะนานุกูล (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และคุณเรืองชัย ทรัพยนิรันดร เปนที่ปรึกษา             
มีนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน อุปนายกมหาวิทยาลัย และอธิการบดีเปนรองประธาน นายเดชา              
ดีผดุง ประธานกรรมการขับเคลื่อนทั้ง ๕ ชุด ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธาน
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และรอง
อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนฝายเลขานุการ มีหนาที่จัดทํานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งกําหนดเกณฑตัวบงช้ีที่ชัดเจน 
   อธิการบดี เสนอให นายกองคการบริหารนักศึกษา เปนกรรมการ โดย
ใหมีบทบาทในการถายทอดนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพสูกลุมนักศึกษาดวย   
   มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหแต ง ต้ั งคณะกรรมการนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ โดยในสวนของนักศึกษาอาจใหมีสวนรวมในบางกิจการ   
 
 ๕.๒ การพัฒนางานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ไดนําขอมูลจากการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๔ มาจัดทําเปนแนวทางการพฒันาดําเนินงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ไดเสนอ (ราง)  
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การดําเนินงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

/ที่ประชุมมีขออภิปราย... 



 

 

-๑๓-

   ที่ประชุมมีขออภิปรายและมีขอเสนอแนะ สรุปไดดังน้ี 
  ๑. ควรมีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ที่มีรองอธิการบดีรับผิดชอบเพียงหนาที่
เดียว มเีจาหนาที่สายสนับสนุน ๑ คน เปนหัวหนาสํานักงาน มีเจาหนาที่ประจําสํานักงาน ๒-๓ คน และ
เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย ๑ คน โดยมีหองประชุมเล็ก มีหองทํางานของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีที่จัดเก็บเอกสาร เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถมาทํางานตอเน่ืองได ทั้งน้ี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตองเปนผูเขารวมประชุมในกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อการเช่ือมโยงมติที่ประชุม 
และงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจําเปนตองมผีูมีความรูดานกฎหมายดวย 
  ๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีสวนสําคัญ ๓ สวน คือ การจัดวาระการ
ประชุม การนําเสนอวาระการประชุม และรายงานการประชุม   
   งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตองมีศักยภาพที่จะกลั่นกรองระเบียบ 
วาระการประชุม วิเคราะหขอมูลใหกรรมการพิจารณาเห็นความสอดคลองระหวางขอเท็จจริงกับ                    
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีขอมูลการพิจารณาที่เกี่ยวของ ความเห็นและเหตุผลของมหาวิทยาลัย แลว
สรุปยอบนจอภาพ  เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณาเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ทั้งน้ี การนําเสนอตองกะทัดรัด และ
ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประชุม เพื่อกระชับเวลาในการประชุม และงายตอการ
พิจารณา อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาจากความยุงยากและระยะเวลาในการพิจารณาวา ควรเพิ่ม
คณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองงาน (standing committee) เรื่องใดกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกหรือไม 
   การอางหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากการอางระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยแลว ตองอางกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือ
กฎกระทรวงที่ลําดับความสําคัญตามศักด์ิของกฎหมาย โดยจัดเปนเอกสารประกอบการพิจารณา 
   การทํารายงานการประชุม ควรมีเฉพาะสาระสําคัญ และตองเก็บรักษาไว
เพื่อจะไดนํามาใชอางอิงตามกฎหมายได 
  ๓. ควรนําเสนอขอมูลผลการใชระบบการจัดเก็บขอมูลการประกันคุณภาพซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหใชระบบของมหาวิทยาลัยแมโจ (FIS) และขอมูลในระบบ CHE online ให
สภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเปนขอมูลในการติดตามและประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและ
หนวยงาน ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยจะตองเกี่ยวของกับระบบ CHE online และระบบ FIS แลว ยังตอง
พัฒนาใหสอดคลองกับระบบที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใชอีกดวย จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีคณะกรรมการพิจารณาระบบการประกัน
คุณภาพ เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ และตองสรางความรูความเขาใจ
ระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  
  ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แหง ควรรวมกันดําเนินงานประกันคุณภาพ             
เชิงรุก โดยการสรางมาตรฐานและเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนการ
เฉพาะ เพื่อพัฒนางานของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งอาจตางจากเกณฑการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วไป แลวให
หนวยงานผูประเมินสวนกลางใหความเห็นชอบ เชนเดียวกับที่ สมศ. และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับเกณฑประเมินที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดริเริ่มเสนอเพื่อประเมินจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
  ๕. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยควรมีแผนการทํางาน ๒ แผน คือ แผนกลยุทธ
การทํางานของสภามหาวิทยาลัย และแผนการจัดประชุมของงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งปจจุบัน
สภามหาวิทยาลัยยังไมมีแผนกลยุทธดังกลาว ทั้งระยะสั้นและระยะยาว วาจะใหความสําคัญในการพิจารณา

/เชิงนโยบายในเรื่อง... 



 

 

-๑๔-

เชิงนโยบายในเรื่องอะไรบาง จึงควรกําหนดแผนการทํางานของสภามหาวิทยาลัยในชวงวาระที่เหลืออยูไว
ดวย และกําหนดใหมีวาระการพิจารณานโยบายในการประชุมทุกครั้ง โดยจัดลําดับใหพิจารณานโยบาย 
เปนวาระกอนวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  ๖. จุดออนสําคัญของสภามหาวิทยาลัย คือ การติดตามการดําเนินการตามมติ 
ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขจุดออนดังกลาว ตองรายงานผลการดําเนินการตามมติในการประชุมครั้งตอไป          
ทุกครั้ง เปนวาระตางหากแยกจากวาระการรับรองรายงานการประชุม  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย และมอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางดังกลาว และมอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี 
  ๑. พัฒนาการดําเนินการประชุมครั้งตอไป ใหสามารถสรุปความเห็นกรรมการ 
และมติที่ประชุมบนจอภาพไดในขณะประชุม และสามารถพิมพตนฉบับ (ราง) รายงานการประชุมเมื่อเลิก
ประชุม  
  ๒. พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยวา สมควรจะแตงต้ังคณะกรรมการประจํา
เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกหรือไม พรอมระบุเหตุผลในการประชุม
ครั้งตอไป 
  ๓. พิจารณาแกไขเพิ่มเติม (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่อง การดําเนินงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม โดยจัดทํากระบวนการดําเนินงานการ
ประชุม ตามขอเสนอแนะ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป  
  ๔. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองทั้งในรอบครึ่งปงบประมาณ 
และสิ้นปงบประมาณ โดยเนนเชิงคุณภาพใหมากข้ึน และใหผานความเห็นของกรรมการบริหารกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องสืบเน่ือง 
  ๖.๑ พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
   นายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวา ตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมครั้งที่           
๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ใหพิจารณาขอทักทวงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) ในประเด็นความถูกตองของกระบวนการเสนอหลักสูตรวาไดผาน
การวิพากษตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) แลวหรือไม นายกสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาจากขอมูล
การประชุมของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และจากการตรวจสอบขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลวพบวา การวิพากษหลักสูตรดังกลาวเปนการวิพากษ
ตามแนว TQF กลาง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุโลมใหใชไดในชวงแรก จึงสรุปให
มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

/๖.๒ รายงานผลการดําเนินงาน... 



 

 

-๑๕-

 ๖.๒ รายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓  
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแบงออกเปน ๔ สวน คือ ขอมูลเบื้องตน ผลการดําเนินงาน รายงาน
การประเมินตนเอง ประเมินผลตามโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 
   ๑. การประเมินตนเองที่ดี ตองแสดงใหเห็นวามีการดําเนินงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการจัดต้ัง และผลการประเมินตามตามตัวช้ีวัดของหนวยงานประเมินภายนอกตาง ๆ ทั้ง 
ก.พ.ร., สมศ. และ สกอ.  
   ๒. บัณฑิตวิทยาลัยตองพัฒนาเชิงรุกเพื่อใหเกิดการขยายตัว และยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สามารถแขงขันไดทั้งดานหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางย่ิงงานดานอาคารสถานที่  
   ๓. มหาวิทยาลัยตองมีนโยบายในการพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ สามารถ
ตีพิมพเผยแพร และนําไปใชประโยชนได โดยความรวมมือของสภาวิชาการและทุกฝาย เพราะการ
พัฒนาการสอนที่ดีตองมีงานวิจัยสนับสนุน แมจะเปนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและ
บริการวิชาการก็ตาม หมายความวาผลงานวิจัยตองมีคุณภาพในระดับที่ตีพิมพเผยแพรได ซึ่งอาจมีคุณภาพ
ไมเทากับมหาวิทยาลัยกลุมวิจัยก็ได บัณฑิตวิทยาลัยจึงควรทบทวนการบริหารงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน โดยทําความเขาใจ สงเสริม หรือช้ีนํานักวิจัย เพื่อใหสามารถตีพิมพ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได ถึงแมจะเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินก็ตาม  ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยควร
เปนหลักในการกําหนดขอบขายงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง เปนหลักในการระดมทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งควรมีการหารือคณะทํางานกลุมเล็ก ๆ เพื่อหา
แนวทางขับเคลื่อนอยางเรงดวน 
   ๔. มหาวิทยาลัยตองมีนโยบายในการพัฒนางานการบริการวิชาการที่เปน
รูปธรรม ที่ตองควบคูกับนโยบายการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย เชน การนําผลงานการบริการวิชาการ 
หรือศาสตรที่เกิดจากการบริการวิชาการ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติ 
เปนตน  และบัณฑิตวิทยาลัยตองหาแนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการภายใน
มหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  มิใชเฉพาะเพียงจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมที่ผูจัด
ตองการเทาน้ัน 
   ๕. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยมีสถานภาพเปนคณะวิชาแลว ควรมีความคลองตัวและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงกวาเมื่อเปนสํานักงานประสานบัณฑิต เชน ควรมีกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเพื่อผลักดันใหมีการเสนองานวิจัยที่มีคุณภาพนําสูการตีพิมพเผยแพรได เปนตน และควรแจงสภา
มหาวิทยาลัยทราบปญหา เพื่อจะไดพิจารณาหาแนวทางแกปญหา 
   ๖. ควรมีขอเสนอเพื่อการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาภาคสนาม ไดแก 
กิจกรรมดานการวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และควรปรับปรุงการใชภาษาในรายงานเล็กนอย 
   ๗. ปจจัยหน่ึงที่เปนเหตุใหจํานวนคณาจารยผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการมี
จํานวนนอย คือ ปญหาในการประเมินผลการสอนที่จะตองผานการประเมินการสอนที่มีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเปนผูพิจารณาเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนกอน จึงจะเสนอผลงานทางวิชาการได 

/เน่ืองจากตองใชเวลา... 



 

 

-๑๖-

เน่ืองจากตองใชเวลาในการประสานเพื่อใหไดมาซึ่งผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินเอกสารประกอบการสอน และ
เอกสารคําสอน จึงเสนอใหมีการทบทวนกระบวนการดังกลาว 
  มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเสนอใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
  ๒. ทบทวนการจัดโครงสรางและอัตรากําลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน โดยนําขอเสนอแนะจากรายงาน และจากที่ประชุม ไปประกอบการพิจารณาขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดต้ัง       
  ๓. มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานใหมีการประชุมเพื่อพิจารณา
การจัดทําระเบียบการดําเนินงานของสวนงานภายในทั้ง ๓ สวนงานภายในโดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ผูอํานวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เปนผูเขาประชุม 
  ๔. มอบสภาวิชาการซึ่งเปนองคกรพิจารณากลไกการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวน
ข้ันตอนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

          
  ๖.๓ พิจารณาการอุทธรณคําสั่งลงโทษ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไมม ี
 
  ดวยจะมีพิธีถวายปริญญากิตติมศักด์ิ แดพระราชมงคลรังษี วิ. (ประยงค ปยวณฺโณ) 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) นายกสภามหาวิทยาลัยจึงปด
ประชุม และกําหนดการประชุมครั้งตอไป วันเสารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
ราชนครินทร บางคลา โดยชวงเชาเปนการประชุมสภามหาวิทยาลัย และชวงบายเปนการนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานรอบ ๙ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะและหนวยงานระดับคณะ               
ทุกหนวยงาน พรอมทั้ง ใหอธิการบดีนําเสนอการดําเนินการสรางพระบรมรูปสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ                
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร แลวขอบคุณกรรมการทุกทาน และปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
 

(นางเพชรา  พิพัฒนสันติกุล) 
จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
(นางพรพรรณ  นินนาท) 
ตรวจรายงานการประชุม 

_________________________ 


