~๑~
ธรรมนูญเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานและการประสานงานของเครื อ ข่ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ภาคเหนื อ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและและบั ง เกิ ด ผลดี ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๙ – ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ได้ มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง ธรรมนู ญ เครื อ ข่ า ย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑
ข้อ ๒

ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ พ.ศ.๒๕๖๐”
ในธรรมนูญนี้
“เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เรียกชื่อย่อว่า “คบรน”
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Graduate Studies Network of Northern Rajabhat Universities (GNRU)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” หมายถึง
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“บัณฑิตศึกษา” หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
“ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อานวยการ หรือ
ผู้บริหารการจัดการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บริหาร
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการเครือข่าย

~๒~

ข้อ ๓

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเครือข่าย
“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการเครือข่าย
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการเครือข่าย
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการของคณะกรรมการเครือข่าย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกเครือข่าย
เครื่องหมายของเครือข่าย ให้เป็นไปตามมติของเครือข่าย คือ

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔

เครือข่ายมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(๒) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการประสานงาน ความร่วมมือ ทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แก่หน่วยงานในเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(๕) เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๓
สมาชิก
ข้อ ๕

เครือข่ายมีสมาชิก ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ คณบดี ผู้อานวยการ ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

~๓~
(๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สถาบัน สมาคม และองค์การทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการรับเข้าเป็น
สมาชิก และอาจได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกสามัญได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย ยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด สมาชิกภาพ
เริ่มตั้งแต่วันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้รับเป็นผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ ๗ สมาชิกมีสิทธิ ดังนี้
(๑) เข้าร่วมประชุมอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของเครือข่าย
(๒) เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของเครือข่าย
(๓) เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของเครือข่าย
(๔) ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ คณะทางาน หรือผู้แทนเครือข่าย เพื่อดาเนินกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่เครือข่าย หรือคณะกรรมการมอบหมาย
(๕) สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามธรรมนูญ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของเครือข่าย หรือของคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานการจัดกิจการของเครือข่าย
(๓) ชาระเงินค่าสมทบการดาเนินงานการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ค่าสมทบการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สมทบค่าวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ค่าลงทะเบียน หรือค่าบริหารจัดการตามมติของคณะกรรมการ
ข้อ ๙ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ลาออก
(๒) ค้างค่าบารุงประจาปีติดต่อกันเป็นเวลาสองปี และคณะกรรมการมีมติให้ออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกด้วยเหตุจากการกระทาใด ๆ ที่ทาให้
เครือข่ายเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือละเมิดธรรมนูญของเครือข่ายอย่างร้ายแรง
หมวดที่ ๔
การดาเนินกิจการของเครือข่าย
ข้อ ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเป็ นผู้ บริ หารงานและด าเนินงานของเครือข่าย ประกอบด้ วย คณบดี
ผู้อานวยการ และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนไม่น้อยกว่า ๙ คน และไม่เกิน ๑๕ คน และเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ตามความเหมาะสม

~๔~
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเป็นประธานหนึ่งคน รองประธานสองคน เลขานุการหนึ่งคน และ
กรรมการตาแหน่งอื่นตามเห็นสมควร
ข้อ ๑๒ กรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอีกได้
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณบดีหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
เป็นกรรมการแทน และให้อยู่ในตาแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของคณะกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่ง
ประธาน รองประธานว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเข้าดารงตาแหน่งประธาน รองประธาน
และให้ดารงตาแหน่ง เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่าสองครั้ง การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ ประชุมมติที่ประชุมให้ ถือตามเสี ยง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทางาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อพิจารณา หรือทากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย
ข้อ ๑๖ ให้ มีส านั กงานเครื อ ข่ายตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลั ยที่ประธานปฏิบัติงานอยู่หรือเป็นไปตามมติ ของ
คณะกรรมการ

หมวดที่ ๕
รายได้และเงินอุดหนุน
ข้อ ๑๗ เครือข่ายมีรายได้จาก
(๑) ค่าสมทบ ค่าบารุง ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจากสมาชิก
(๒) เงินบริจาค
(๓) เงินรายได้อื่น
การเบิกจ่ายเงินรายได้และเงินอุดหนุนของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏภาคเหนือ
ให้เป็นไปตามอานาจของประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และต้องรายงาน
การใช้จ่ายเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ ให้เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี “เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ” และ
ลงนามการเบิกจ่ายสองในสามของชื่อที่ระบุในบัญชีธนาคาร
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการจั ดทารายงานประจาปี งบดุล และบัญชีรายได้ – รายจ่ายประจาปีเสนอต่อที่
ประชุม เพื่อรับรอง

~๕~
หมวดที่ ๖
การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๙ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสามัญ จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
หมวดที่ ๗
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการตีความธรรมนูญนี้ หรือเกิดจากการที่ธรรมนูญนี้มิได้กาหนดไว้
ให้เป็นอานาจหน้าที่ของที่ประชุมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่
รัฐธรรมนูญใช้บังคับ ทาหน้าที่คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ไปจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๒๓ ให้ประธานเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามธรรมนูญนี้
การลงนามความร่วมมือ

ลงนาม………………………………………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลงนาม………………………………………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

~๖~

ลงนาม………………………………………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ลงนาม………………………………………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลงนาม………………………………………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด)
หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ลงนาม………………………………………………………
(อาจารย์ปราณี เนรมิต)
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงนาม………………………………………………………
(อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงนาม………………………………………………………
(อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ลงนาม………………………………………………………
(อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ)
บรรณาธิการวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

