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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐
วันเสาร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ณ ห้ องประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
*************************************************************

ผู้เข้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ประธาน
๒. นายจานงค์
สวมประคา ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นายแพทย์ชูชยั
ศรชานิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. นายโชคชัย
ช่วยณรงค์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายไชยวัฒน์
เตรี ยมสันติภาพ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. ดร.สุ ชาติ
เมืองแก้ว
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นายวิฑูรย์
วงษ์สวัสดิ์
ประธานกรรมการส่ งเสริ มฯ กรรมการ
๑๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
เทพสุ ภรณ์กุล อธิการบดี
กรรมการ
๑๑. อาจารย์วริ ัช
จาบถนอม
ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ
๑๒. อาจารย์อุทิน
รวยอารี
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิม้ งาม
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๕. อาจารย์วฒั นา
พิลาจันทร์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๖. อาจารย์พรพรรณ
นินนาท
รองอธิการบดี
เลขานุการ

ผู้ไม่ สามารถเข้ าประชุมได้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ดร.ญาณพล
ดร.วิโรจน์
นายวิวฒั น์
ดร.จารุ วรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฐิติมาวดี
ดร.ลัดดา

ศรี สอ้าน
แสงสันต์
ศรี โภคา
ศัลยกาธร
สิ งห์ม่วง
เจริ ญรัชต์
จาบถนอม

นายกสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
/ผู้เข้ าร่ วมประชุม

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต
๒. นางนฤชล

ศุภอักษร
เรื อนงาม

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุ มเวลา ๙.๔๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
ประธานแจ้ง ว่ า เนื่ อ งจากนายกสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ ยัง มี ภ ารกิ จ อยู่ จึ ง
มอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนต่อไปอีกระยะหนึ่ง
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีการแก้ไข
๑.. แก้ไขคาว่า “สภาฯ” เป็ น “สภามหาวิทยาลัย” ในทุกที่
๒. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๓ หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒๘
จาก “- ผลิต พัฒนาครู แบบอยูป่ ระจา ทั้งในระดับตรี โท เอก รวมทั้งการ
ฝึ กอบรมสู่ ความเป็ นมืออาชี พ”
เป็ น “- ผลิต พัฒนาครู แบบอยูป่ ระจา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก
รวมทั้งการฝึ กอบรมสู่ ความเป็ นมืออาชีพ”
๓. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๓ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๖
จาก “ประธานจึ ง พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ควรเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ด้วย ในการผลักดันการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา อาจ
ต้องมีการสัมมนาร่ วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปในการดาเนิ นงาน
ที่เป็ นรู ปธรรมมากกว่าการดาเนินงานแบบค่อยเป็ นค่อยไปในปั จจุบนั ”
เป็ น “ประธานจึงพิจารณาเห็ นว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ควรรับผิดชอบ ในการผลักดันการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมีการสัมมนาร่ วมกัน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปในการดาเนิ นงานที่เป็ นรู ปธรรมมากกว่า
การดาเนินงานแบบค่อยเป็ นค่อยไปเช่ นในปัจจุบนั ”
/๔. แก้ไขระเบียบวาระ...
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๔. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๑.๔ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๑๕
จาก “ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานเลขานุการประสานจานวนผูส้ นใจ”
เป็ น “ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานเลขานุการประสานกับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทีส่ นใจเข้ าร่ วมประชุม”
๕. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความเห็นที่ประชุม ข้อ ๒.๑ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๕
จาก “๒.๑ ... ควรจัดการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับการฝึ กอบรม อาจดูแนวทาง
จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา”
เป็ น “๒.๑ ... ควรจัดการศึกษาโดยเชื่ อมโยงกับการฝึ กอบรม การเปิ ดหลักสู ตร
สองปริ ญญาทางการบริ หาร และนิเทศการศึกษา และพัฒนาหลักสู ตร อาจดูแนวทางจากวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา”
๖. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๒๑
จาก “๒.๓ เปลี่ยนวิธีการบริ หารหลักสู ตร โดยใช้ R&D เป็ นแกนในการ
สร้างบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะทาให้ได้บณั ฑิตที่มีคุณภาพ และอาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ”
เป็ น “๒.๓ เปลี่ยนวิธีการบริ หารหลักสู ตร โดยใช้ R&D เป็ นแกนในการ
สร้างบัณฑิต ซึ่ งจะทาให้ได้บณั ฑิตที่มีคุณภาพ และอาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ”
๗. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๑ ข้อ ๒.๕ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๒๖
จาก “...อธิการบดีตอ้ งสื่ อสารทาความเข้าใจทิศทางที่ชดั เชน...”
เป็ น “...อธิการบดีตอ้ งสื่ อสารทาความเข้าใจทิศทางที่ชดั เจน...”
๘. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๒ หน้า ๗ บรรทัดที่ ๒๒
จาก “เลขานุ ก ารสภาฯ น าเสนอว่ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ด าเนิ น การปรั บ แก้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๐ และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาลงนามเรี ยบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ได้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และวิธีการเสนอชื่ อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อต่อ
สภามหาวิทยาลัย ตามมติ สภามหาวิทยาลัยครั้ งก่ อน แต่ มิ ได้ตดั ข้อความ “หรื อด้านอื่ น ๆ ตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด” ออกจากคุ ณสมบัติของกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในข้อ ๕ (๒) ออกตามมติ
เนื่ อ งจากนิ ติ ก รเห็ น ว่ า ความดัง กล่ า วเป็ นข้อ ความตามพระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จึ ง
จาเป็ นต้องคงไว้”
/เป็ น “เลขานุการสภาฯ ...
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เป็ น “เลขานุ ก ารสภาฯ น าเสนอว่ า มหาวิ ท ยาลัย ได้ด าเนิ น การปรั บ แก้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๐ และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาลงนามเรี ยบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ได้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และวิธีการเสนอชื่ อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อต่อ
สภามหาวิทยาลัย ตามมติ สภามหาวิทยาลัยครั้ งก่ อน แต่ มิ ได้ตดั ข้อความ “หรื อด้านอื่ น ๆ ตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด” ออกจากคุณสมบัติของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในข้อ ๕(๒) ตามมติ เนื่องจาก
เป็ นไปตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่ งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗”
๙. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๕ หน้า ๘ บรรทัดที่ ๑
คาว่า “...สัมมนาคารบางปะกงค์ปาร์ค” เป็ น “...สั มมนาคารบางปะกง ปาร์ ค”
๑๐. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๕ หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒
จาก “มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ และมีขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะ ดังนี้”
เป็ น “มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ และมีขอ้ สังเกต ดังนี้ ”
๑๑. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๖ มติที่ประชุมข้อ ๑ หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒๔
จาก “ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ และฉลาก การวิจยั การตลาด เป็ นต้น”
เป็ น “ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ และฉลาก การวิจยั การตลาด สร้ างมูลค่ าเพิม่ ”
๑๒. เพิ่มมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๕.๗.๒ หน้า ๙
“ข้อ ๖. ส่ งเสริ มกิจการนักศึกษาเชิงรุ ก
ข้อ ๗. ปรับปรุ งสโมสรนักศึกษาของคณะต่าง ๆ”
ทั้งนี้ เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ฯ เสนอข้อมู ลว่า น้ าดื่ ม และน้ าแร่ เป็ นอาหาร
คนละประเภท จึงไม่สามารถแก้ไขข้อความ โดยเพิ่มคาว่า “เช่น การเป็ นน้ าแร่ ” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่น้ าดื่ม รภ.ราชนคริ นทร์ ได้
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ พิจารณา
๓.๑ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอ
๑. หลักทัว่ ไปในการพิจารณากาหนดวาระคณะกรรมการที่ไม่ได้ระบุวาระ
ไว้ว่า ควรให้ค ณะกรรมการทั้ง ชุ ดครบวาระตามประธาน กรณี ก รรมการบางท่ า นครบวาระใน
ตาแหน่ ง เช่ น กรรมการที่เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย หรื อกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร ให้
เลือกกรรมการทดแทนเป็ นรายกรณี ไป
/๒. กาหนดวาระของ...
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๒. ก าหนดวาระของคณะกรรมการที่ มี เ หตุ แ ห่ ง วาระไม่ ส อดคล้อ งกัน
เนื่ องจากก าหนดครบวาระตามค าสั่ ง คุ ณสมบัติข องประธานตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ / พระราชบัญญัติ
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ต้องกาหนดวาระในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการ
ใด ๆ ในครั้งต่อไป
๒. เห็นชอบในหลักการในการพิจารณากาหนดวาระของคณะกรรมการให้
ครบวาระตามประธาน กรณี ที่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบางท่านที่ครบวาระ ให้กรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งแทน เป็ นกรรมการได้เฉพาะในช่วงเวลาแห่งวาระที่เหลือของคณะกรรมการเท่านั้น
๓. การพิจารณาวาระของคณะกรรมการที่มีเหตุแห่งวาระไม่สอดคล้องกัน
๓.๑ กรณี ประธานกรรมการเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิครบวาระก่อนกาหนด
ครบวาระตามค าสั่ง และมี ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ที่ มิ ไ ด้เป็ นกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ร่ วมเป็ น
กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ ง ทางวิช าการ คณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริ หารจัดการศูนย์บางคล้า
ให้ค รบวาระตามประธาน และแม้จ ะเปลี่ ย นประธานเป็ นคนใหม่ แต่ ใ ห้ ท าบทาม และแต่ ง ตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเดิมเป็ นกรรมการต่อไปจนครบวาระที่แต่งตั้งใหม่
๓.๒ กรณี ประธานเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกตาม พ.ร.บ. กาหนด แต่
ผูท้ รงคุ ณวุฒิน้ นั เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ให้ครบวาระตามคาสัง่ แต่งตั้ง แต่เนื่ องจากคณะกรรมการดังกล่าว ได้ขอให้ครบวาระ
ตามประธาน เนื่ องจากกรรมการบางท่ านมี ภารกิ จมาก ที่ประชุ มจึ งมี มติใ ห้ครบวาระตามที่ คณะ
กรรมการฯ เสนอเฉพาะกรณี น้ ีเท่านั้น และให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
๓.๓ คณะกรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ให้มีวาระคราวละ
๓ ปี และเนื่ อ งจากจะมี ก ารแต่ ง ตั้ง สถาบัน พัฒ นาคุ ณ ภาพครู ใ หม่ อ ย่า งเป็ นทางการ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
ส่ วนงานภายในตาม พ.ร.บ. การบริ หารส่ วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้นจึง
ให้มีคาสั่งแต่งตั้งใหม่ และมีวาระ ๓ ปี โดยคงกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเดิม
๓.๔ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็ นตาแหน่งที่อธิ การบดีแนะนา จึง
ต้องครบวาระตามอธิ การบดี แต่เนื่องจากคาสั่งแต่งตั้งให้ครบวาระก่อนอธิ การบดีครบวาระ ดังนั้นให้
แต่งตั้งใหม่ โดยมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของอธิ การบดี

/๓.๒ ผลการปฏิบตั ิราชการ...
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๓.๒ ผลการปฏิ บ ั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ร าชการ (ก.พ.ร.)
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิทยาลัย ฯ นาเสนอการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น
ตนเองตามค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ร าชการ (ก.พ.ร.) ระหว่ า งปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่ประชุ มพิจารณา และมีขอ้ อภิปรายเกี่ยวกับการตีพิมพ์และใช้ประโยชน์
งานวิจยั งานสร้างสรรค์ สรุ ปได้ดงั นี้
๑. มหาวิ ท ยาลัย ต้อ งมี ข ้อ มู ล วารสารที่ มี ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ นผู ้อ่ า น และ
มุมมองในการอ่านทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลการประชุ มวิชาการ หรื อเป็ น
เจ้าภาพจัดมหกรรม/นิทรรศการ เพื่อเป็ นช่องทางการเผยแพร่ ผลงาน
๒. มหาวิทยาลัยต้องมีขอ้ มูลโครงการวิจยั ปั จจุ บนั ของหน่ วยงานอื่ นเพื่อ
เป็ นช่ อ งทางในการร่ ว มวิ จยั หรื อ ขยายขอบข่ า ยและพื้ น ที่ ง านวิ จ ัย นั้น มาที่ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์
๓. มหาวิทยาลัยควรมี ข ้อมูลขององค์ประกอบที่ ทาให้เกิ ดงานวิจยั เช่ น
ภาระงาน อายุ ตาแหน่ งทางวิชาการของนักวิจยั สิ่ งสนับสนุ นที่ทาให้เกิ ดความคล่องตัวในการทา
วิจยั คุณภาพงานวิจยั เป็ นต้น
๔. มหาวิทยาลัยต้องมี UBI หรื อ UIL เพื่อนางานวิจยั สู่ ภาคธุ รกิ จและ
ระดับอุตสาหกรรมหรื อระดับประเทศ
๕. มหาวิ ท ยาลัย ควรเพิ่ ม ปั จ จัย ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การขยายและเพิ่ ม มู ล ค่ า
งานวิจยั ที่มีคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์ เครื อข่ายในการเผยแพร่ ศักยภาพด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ แรงจูงใจ
ทุน นักวิจยั ภายนอก รวมทั้งการจัดการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา เพื่อให้มีการนาผลงานไปใช้ใน
ภาคการผลิตต่อไป
๖. มหาวิท ยาลัย ต้องมี นโยบายในการก าหนดงานวิจยั /สร้ า งสรรค์เป็ น
ภาระงานที่สาคัญ
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้ม หาวิท ยาลัย ต้อ งจัดท าแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ จะขับ เคลื่ อนให้ตวั ชี้ ว ดั
ก.พ.ร. ที่มีคะแนนประเมินน้อยกว่า ๒ มีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยต้องมีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย ได้แก่
- ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขา
- ร้อยละงานวิจยั /สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ /นาไปใช้ประโยชน์
- จานวนชัว่ โมงเฉลี่ยของอาจารย์ที่ให้บริ การ
/- ระดับความสาเร็ จ...
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- ระดับความสาเร็ จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ สากล
- ระดับความสาเร็ จของการจัดการความรู้
โดยให้กรอกตามแบบฟอร์ ม ก.พ.ร. และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ใน
การประชุมครั้งต่อไป
๒. ให้นาเสนอการจัดระบบภาระงานของอาจารย์ในที่ประชุมครั้งต่อไป
๓. มอบสถาบันวิจยั และพัฒนา นาข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การพัฒนาการ
เผยแพร่ และใช้ป ระโยชน์ง านวิจยั /งานสร้ า งสรรค์ ไปประกอบการพิ จารณาดาเนิ นการ เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพด้านงานวิจยั
๔. มหาวิทยาลัย ต้องผลักดันให้มีการเพิ่มงานวิจยั สถาบันและท้องถิ่ น ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ไ ด้ เพื่ อจะได้ก้าวสู่ งานวิจยั ที่ จะนาไปใช้ในระดับอุ ตสาหกรรม หรื อ
ระดับประเทศต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ฯ นาเสนอรายชื่ อผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ น
นายกสภามหาวิทยาลัย รวม ๔ ท่าน ได้แก่
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
๒. ศาสตราจารย์ศุภชัย
พิศิษฐวานิช
๓. นายสุ ชาติ
ตันเจริ ญ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รินทร์ พงษ์ศุภสมิทธ์
ที่ประชุ มลงคะแนนลับเพื่อเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนน
ได้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน เป็ นผูท้ ี่สมควรเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุ ม ให้มหาวิทยาลัยเรี ยนเชิ ญ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
เป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย และดาเนิ นการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไป
๔.๒ ผูม้ ีสิทธิ์ ออกเสี ยงเลือกตั้ง
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ฯ นาเสนอว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุให้ผูม้ ี สิทธิ์ ออกเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจา ได้แก่ คณาจารย์ประจา และอาจารย์อตั ราจ้าง โดยมี คานิ ยามศัพท์ไว้น้ นั ไม่ครอบคลุ มถึ ง
/อาจารย์ที่เป็ น...
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อาจารย์ที่เป็ นพนักงานราชการ ทาให้ไม่มีสิทธิ์ ในการออกเสี ยงเลือกตั้งดังกล่าว จึงนาเสนอที่ประชุ ม
เพื่อพิจารณา
๑. เห็ นชอบให้ อาจารย์ที่ เ ป็ นพนัก งานราชการมี สิ ท ธิ์ ในการออกเสี ย ง
เลือกตั้งดังกล่าวได้
๒. เห็ นชอบในคานิ ยาม “คณาจารย์” ให้หมายความว่า ผูท้ ี่ มีหน้าที่ หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจยั และปฏิ บตั ิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตรที่
เปิ ดสอนซึ่ งปฏิบตั ิงานมาไม่น้อยกว่าหกเดือน เพื่อจะได้ใช้เป็ นคานิ ยามสาหรับคณาจารย์ในทุกกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่จะแก้ไขต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบให้อาจารย์พนักงานราชการ มีสิทธิ์ ออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา โดยให้แก้ไขข้อบังคับโดยเร็ ว โดยยกเลิกเฉพาะ
ข้อ ๓ แห่ งข้อบังคับเดิ ม และในส่ วนของนิ ยามคณาจารย์ให้ระบุให้ชดั เจนว่า หมายถึ ง ผูท้ ี่มีหน้าที่
หลักทางด้านการสอนและการวิจยั ที่เป็ นอาจารย์ขา้ ราชการ อาจารย์อตั ราจ้าง อาจารย์พนักงานราชการ
และอาจารย์พ นัก งานมหาวิท ยาลัย โดยไม่ ต้องก าหนดระยะเวลาการท างาน ทั้ง นี้ มี ข ้อ สั ง เกตว่า
คานิ ยามคณาจารย์ ที่เสนอ เนื่ องจากเป็ นคานิ ยามที่กว้างมาก ทาให้ตอ้ งมีการตีความ เพราะอาจารย์
หมายความรวมถึง อาจารย์พิเศษได้
๔.๓ (ร่ า ง) ประกาศสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ ราชนคริ นทร์ เรื่ อง บัญชี รายชื่ อ
ผูป้ ระเมินการสอนของผูก้ าหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ ง
ทางวิช าการ มี ม ติ ให้ป ระกาศบัญชี รายชื่ อผูป้ ระเมิ นการสอนของผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่ ง ทาง
วิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการประเมิ นการสอน โดยคณะกรรมการ
พิ จ ารณาตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ได้ใ ห้ ห ลัก การในการแต่ ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ว่าต้องประกอบด้วยผูม้ ีตาแหน่งทางวิชาการที่มีความรู ้ดา้ นเนื้อหาอย่างน้อย ๑ คน
ผูม้ ีตาแหน่งทางวิชาการที่มีความรู ้ดา้ นการศึกษาอย่างน้อย ๑ คน ส่ วนอีก ๑ คน อาจเป็ นผูม้ ีตาแหน่ง
ทางวิชาการในสาขาอื่นก็ได้ จึงนาเสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง บัญชี รายชื่ อผูป้ ระเมิ นการสอนของผูก้ าหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการ
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็นชอบใน (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง
บัญชี รายชื่ อผูป้ ระเมินการสอนของผูก้ าหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยรายชื่ อผูป้ ระเมินคนหนึ่ งอาจ
ปรากฏอยูม่ ากกว่า ๑ สาขาก็ได้ พิจารณาจากเนื้อหาของสาขานั้น ๆ
/๒. กรณี ไม่มีผมู ้ ีตาแหน่ง...

-๙-

๒. กรณี ไม่มีผูม้ ีตาแหน่ งทางวิชาการที่มีความรู ้ ดา้ นเนื้ อหาตรงสาขา ให้
เสนอรายชื่อเพิม่ เติมต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งอาจเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกก็ได้
๓. การพิจารณาเสนอแต่ งตั้ง อนุ กรรมการ ต้องพิ จารณาสาขาที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญในระดับตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๔.๔ กรอบอัตรากาลังสายผูส้ อนและสายสนับสนุ น พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๔
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้ให้ความเห็นชอบในกรอบอัตรากาลัง
สายสนับ สนุ น รวม ๒๓๙ อัตรา ไปแล้วนั้น อี ก ทั้ง ครม. ได้อนุ ม ตั ิ ก รอบอัตราก าลัง เพิ่ ม เติ ม แก่
สถาบันการศึกษาที่มีปัญหาด้านอัตรากาลัง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ได้รับอนุมตั ิกรอบ
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งหมด ๒๕๓ อัตรา และให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนอัตรากาลัง
แต่ละปี ตามความจาเป็ น บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ดาเนิ นการจัดท ากรอบอัตรากาลังสายผูส้ อน พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เรี ยบร้ อยแล้ว โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ทุก
ประเภท สาขาวิชาที่เปิ ดสอนและจานวนนักศึกษา ได้จานวนอาจารย์ที่พึงมีตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการศึกษา และกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ปี ๒๕๕๒ อาจารย์ที่พึงมี ๓๑๘ คน อัตราที่คงอยู่ ๑๔๓ คน อัตราที่ขาด ๑๘๐ คน
ปี ๒๕๕๓ อาจารย์ที่พึงมี ๓๔๕ คน อัตราที่คงอยู่ ๑๒๘ คน อัตราที่ขาด ๒๒๓ คน
ปี ๒๕๕๔ อาจารย์ที่พึงมี ๓๕๓ คน อัตราที่คงอยู่ ๑๑๗ คน อัตราที่ขาด ๒๔๑ คน
กรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย
ปี งบประมาณ
อัตรากาลัง
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
รวม

สายผู้สอน

สายสนับสนุน
รวม

๔๔

ทดแทน
อัตราเกษียณ
๑๘

๔๑

ทดแทน
อัตราเกษียณ
๑๘

๔๑

๗

๔๘

๔๔

๘

๕๒

๔๐

๖

๔๖

๔๓

๖

๔๙

๑๒๒

๓๑

๑๕๓

๑๓๑

๓๒

๑๖๓

ตามมติ ครม.

รวม

ตามมติ ครม.

๕๙

๖๒

คณะอนุ กรรมการกลัน่ กรองฯ ด้านนโยบายและแผน ในการประชุ มครั้งที่
๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เห็นชอบโดยมีขอ้ เสนอแนะ และกรรมการบริ หาร
งานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่ อ วัน ที่ ๑๔ ธัน วาคม ๒๕๕๐ เห็ น ชอบในกรอบ
อัตรากาลังที่เสนอ
/ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เสนอ...

- ๑๐ -

ดร.สุ ชาติ เมืองแก้ว เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีแผนจะพัฒนาให้ร้อยละ ๔๐
ของอาจารย์ผสู้ อน มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก ดังนั้นสัดส่ วนอาจารย์ที่เพิ่มขึ้นจะต้องเป็ นปริ ญญาเอกอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐
ที่ประชุมพิจารณาและมีขอ้ อภิปราย ดังนี้
๑. อัตราอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๒๒ อัตรา ตามกรอบที่เสนอ
ต้องแทนที่ท้ งั อาจารย์อตั ราจ้าง และอาจารย์เกษียณ ที่ปฏิ บตั ิงานทั้งในภาคปกติ และภาคพิเศษ โดย
ควรปรับแนวคิด ภาระงาน และเน้นคุณภาพ
๒. อัต ราพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ไ ด้ม าต้อ งปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ไปข้างหน้ามิใช่เพื่อแทนที่คนเดิมเท่านั้น
๓. ควรมี วิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ งอัต ราก าลัง วุ ฒิ ป ริ ญญาเอก เช่ น การให้ ทุ น
(ทุนการศึกษา ทุนวิจยั ) แก่บุคคลภายนอกที่กาลังศึกษาต่อ โดยมีเงื่ อนไข การเข้าร่ วมโครงการทุน
คพก. ให้นัก ศึกษาปริ ญญาเอกได้รับ ทุน และทางานที่มหาวิทยาลัย เมื่อสาเร็ จการศึกษา การจ้าง
อาจารย์ผใู้ กล้เกษียณที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก เป็ นต้น
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็นชอบในกรอบอัตรากาลังที่เสนอ
๒. ให้มหาวิทยาลัยเสนอแนวทางวิธีการได้มาซึ่ งอัตรากาลังวุฒิปริ ญญา
เอก ตามเป้ าหมายในการประชุมครั้งต่อไป
๓. เห็นชอบในข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ คือ
๓.๑ การเปิ ดหลัก สู ต รใหม่ ต้อ งมี ค ณะกรรมการยกร่ า งหลัก สู ต ร
ดาเนินการแล้วเสร็ จโดยเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิภายในสิ้ นปี พ.ศ. ก่อนปี การศึกษาที่จะเปิ ดสอน
๓.๒ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนการจัดการศึกษาโดยปรับปรุ ง
หรื อยุบหรื อยุบ รวมหลักสู ตรแล้วโอนย้ายนัก ศึกษาที่ถู กยุบไปสาขาที่ ใกล้เคีย งตามสมัครใจ โดย
สาขาวิช าที่มี นัก ศึ ก ษา ๕-๑๐ คน / ชั้นปี และมี แนวโน้ม จะไม่ คุม้ ค่ า ให้รับสมัค ร ปี ๒๕๕๐ เป็ น
ปี สุ ดท้าย ส่ วนสาขาวิชาที่มีนกั ศึกษาน้อยกว่า ๕ คน/ชั้นปี ให้ยุบรวม/ยุบ แล้วเปลี่ยนสาขาวิชาตาม
ความสมัครใจของนักศึกษา
๔.๕ (ร่ าง) แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ น าเสนอว่า มหาวิ ท ยาลัย ได้จดั ท า (ร่ า ง)
แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซึ่ งคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ ด้านนโยบายและแผน
ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่ อวัน ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๐ ได้ใ ห้ความเห็ น ชอบ โดยมี
ข้อเสนอแนะ จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
/มติทปี่ ระชุม ขอให้...

- ๑๑ -

มติที่ประชุ ม ขอให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งถัดไป ดังนี้
๑. ภาระงานของบุคลากร
๒. คุ ณ ภาพของบุ คลากร (คุ ณ ภาพการสอน คุ ณ ภาพการเป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษา คุณภาพการเป็ นผูบ้ ริ หาร คุณภาพในการทาวิจยั )
๓. จุดแข็ง-จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ ความต้องการบุคลากร
๔. วิธีการพัฒนาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ คุณลักษณะ และจานวน
ตามต้องการ
๔.๖ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า เพื่อให้สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
เป็ นส่ วนงานภายในตามความหมายของ พ.ร.บ. การบริ หารส่ วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุ ม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๐ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งสถาบันพัฒนาคุ ณภาพครู ให้เป็ นส่ วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ง สถาบัน พัฒ นาคุ ณ ภาพครู เป็ นส่ ว นงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ
๒. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ของผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 นายโชคชัย
ช่วยณรงค์
ประธานกรรมการ
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
 กรรมการผู ้แ ทนผู ้บ ริ หารที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง อี ก ๑ คน เป็ น
กรรมการ
ทั้ง นี้ ให้ ผู ้อ านวยการสถาบัน พัฒ นาคุ ณ ภาพครู จัด ท ารายงานการ
ประเมินตนเอง โดยมีรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งส่ วนของการบริ หารจัดการ และการ
ดาเนินงาน เสนอเพื่อประกอบการประเมิน
๓. มอบอธิ การบดี ทาความเข้าใจบริ บทของผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนา
คุณภาพครู ที่ตอ้ งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงสร้างในโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
และมีความเชื่อมโยงการดาเนินงานกับคณะครุ ศาสตร์
/เมื่อไม่มีกรรมการเสนอ...

- ๑๒ -

เมื่อไม่มีกรรมการเสนอเรื่ องอื่นใดอีก ประธานขอนัดประชุ มครั้งต่อไปวันเสาร์ ที่
๕ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า และขอบคุ ณ
กรรมการทุกท่าน
ปิ ดประชุ มเวลา ๑๒.๓๐ น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต ศุภอักษร
นางนฤชล เรื อนงาม
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

นางพรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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