-๑-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐
ณ ห้ องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
*************************************************************

ผู้เข้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ประธาน
๒. นายจานงค์
สวมประคา ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นายแพทย์ชูชยั
ศรชานิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. นายไชยวัฒน์
เตรี ยมสันติภาพ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายญาณพล
แสงสันต์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. ดร.วิโรจน์
ศรี โภคา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
เทพสุ ภรณ์กุล อธิการบดี
กรรมการ
๑๐. นายวิรัช
จาบถนอม
ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์บงั อร
อนุเมธางกูร ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๒. ดร.จารุ วรรณ
สิ งห์ม่วง
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิม้ งาม
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ทิพยมหิงษ์
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฐิติมาวดี เจริ ญรัชต์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๖. ดร.ลัดดา
จาบถนอม
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๗. อาจารย์วฒั นา
พิลาจันทร์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ยิม้ แฉ่ง
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๙. อาจารย์พรพรรณ
นินนาท
รองอธิการบดี
เลขานุการ
ผู้ไม่ สามารถเข้ าประชุ มได้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
๒. นายโชคชัย
๓. นายวิวฒั น์
๔. ดร.สุ ชาติ
๕. นายวิฑูรย์

ศรี สอ้าน
ช่วยณรงค์
ศัลยกาธร
เมืองแก้ว
วงษ์สวัสดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่ งเสริ มฯ
/ผู้เข้ าร่ วมประชุม

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต

ศุภอักษร

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุ มเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ แนะนาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่
เนื่องจาก ดร.อานวย ปาอ้าย ได้รับอนุ มตั ิให้ดารงตาแหน่งรองอธิ การบดี
มหาวิ ท ยาลัย จึ ง ได้ด าเนิ น การสรรหาโดยวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ง ผูท้ ี่ จ ะมาด ารงต าแหน่ ง ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแทน ผลการเลือกตั้ง ได้ นายวิรัช จาบถนอม อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์
เป็ นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ที่ประชุ ม รั บทราบ และแสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย์ และ
ข้ าราชการ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ ม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑. เพิม่ เติมระเบียบวาระที่ ๑ ข้อ ๑.๓ หน้า ๒ เป็ นดังนี้
๑.๓ นายบุ ญทอง เตี ยรประเสริ ฐ แจ้งว่า บริ ษ ทั เรื องวา อิ นดัสตรี จากัด
ประสบอัคคีภยั ซึ่ งคุ ณสหธร พึ่งชาญชัยกุล เป็ นประธานบริ ษทั และเป็ นกรรมการส่ งเสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัยด้วย
๒. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๑๓
จาก “ที่ประชุมได้อภิปรายและควรให้เพิ่มเติม …”
เป็ น “ที่ประชุมได้อภิปรายและเห็นควรให้เพิ่มเติม …”
๓. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๒๒
จาก “๒. กรณี ลกั ษณะสัญญาจ้างควรกาหนดให้มีการประชุมทุก ๕ ปี ”
เป็ น “๒. กรณี ลกั ษณะสัญญาจ้างควรกาหนดให้มีการประเมินทุกปี ”
๔. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๒๙
จาก “- กลุ่มปฏิบตั ิงานวิชีพพิเศษ จ้างอัตรา ๑.๒ - ๑.๕ เท่า”
เป็ น “- กลุ่มปฏิบตั ิงานวิชาชีพพิเศษ จ้างอัตรา ๑.๒ - ๑.๕ เท่า”
/๕. แก้ไขระเบียบ…

-๓-

๕. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๓๑
จาก “๔.๑ การประเมินจะต้องเป็ นในรู ปองค์คณะบุคคลที่เป็ นบุคคลภายนอก”
เป็ น “๔.๑ การประเมินจะต้องเป็ นในรู ปองค์คณะบุคคลที่มีผทู้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็ นกรรมการด้วย”
๖. ตัดเครื่ องหมาย “,” ในหน้า ๔ บรรทัดที่ ๒ และ ๑๗
๗. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๖ มติที่ประชุม
จาก “มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ … พร้ อ มให้
มหาวิทยาลัยจัดทาร่ างคณะทางานเพื่อยกร่ าง…”
เป็ น “มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ส ภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ … พร้ อ มให้
มหาวิทยาลัยจัดทาร่ างโดยให้คณะทางานยกร่ าง…”
๘. ตัดคาว่า “ไป” ระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๔
๙. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ หน้า ๔ บรรทัดสุ ดท้าย
จาก “๓. การจ่ า ยค่ า ตอบแทน…จ่ า ยไม่ เ กิ น ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย”
เป็ น “๓. การจ่ายค่าตอบแทน…จ่ายไม่เกินตามระเบียบ”
๑๐. เพิม่ นามสกุลคุณวิวฒั น์ หน้า ๗ บรรทัดที่ ๑๓
๑๑. ปรับแก้ระเบียบวาระที่ ๕.๒ บรรทัดที่ ๘ หน้า ๙
จาก “- ต้องบริ หารกองทุนพัฒนางานวิจยั ฯ ในเชิ งรุ ก เช่น … การวิจยั ว่าด้วย
ทักษะองค์ความรู้ ความรับรู ้ของประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็ น “- ต้องบริ หารกองทุนพัฒนางานวิจยั ฯ ในเชิ งรุ ก เช่ น … การวิจยั การ
วิจยั ว่าด้วยทักษะองค์ความรู ้ การรับรู ้ของประชาชนภาคตะวันออกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”
๑๒. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๗ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๒
จาก คาว่า “ระบบการบริ หารการศึกษา”
เป็ น คาว่า “ระบบการบริ การการศึกษา”
๑๓. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๗ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๕
จาก คาว่า “Data Base”
เป็ น คาว่า “Database”
/ระเบียบวาระที่ ๓ …

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
๓.๑ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขานุการสภาฯ นาเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่
๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติให้ปรับแก้สาระใน (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี ซึ่ งคณะทางานได้
ดาเนิ นการตามมติ และที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบในร่ าง และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
การบริ หารจัดการโครงสร้ า งภายในเรี ย บร้ อยแล้ว จะจัดท าประกาศกระบวนการการพิ จารณา
ผูส้ าเร็ จการศึกษาเบื้องต้นให้ทราบทัว่ กันต่อไป เพราะขณะนี้ การพิจารณาเบื้องต้นยังดาเนินการโดย
โปรแกรมวิชา ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ไม่ปรากฏในร่ างโครงสร้างภายใน
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ น ชอบ โดยให้ มี ก ารปรั บ แก้ เ ล็ ก น้ อ ย คื อ ให้ เ ว้น วรรค ชื่ อ
“คณะกรรมการ” กับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ” ในข้อ ๔ ในทุกคณะกรรมการ เพื่อมิให้
เข้าใจผิดในชื่อคณะกรรมการ
๒. ข้อเสนอแนะในร่ าง
- มหาวิทยาลัยต้องจัดทาประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในข้อบังคับ
- เมื่อมีความชัดเจนในโครงสร้างทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้ว
สาระในข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
๓. ข้อเสนอแนะในการเสนอ (ร่ า ง) ข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ต่ อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา กรณี ที่เคยพิจารณามาก่อน ต้องทาการเปรี ยบเที ยบการแก้ไขใน
ทุกประเด็นให้เป็ นไปตามมติเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการพิจารณา
๓.๒ โครงการวิจยั และพัฒนาการจัดการศึกษา : ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
เลขานุการสภาฯ นาเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่
๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มี มติให้เสนอโครงร่ างวิจยั ที่ สมบูรณ์ โดยมี ความ
ชัด เจนของดัช นี ที่ บ อกถึ ง ความสอดคล้อ งของหลั ก สู ต รกับ ความต้อ งการของสั ง คมและผลที่
มหาวิท ยาลัย จะได้รับ บัดนี้ หัวหน้า โครงการได้ปรั บโครงร่ างวิจยั โดยเพิ่ม คานิ ยามศัพท์ ความ
/สอดคล้องของ…

-๕-

สอดคล้อ งของหลัก สู ต รกับ ความต้องการของสั ง คม และดัช นี ว ดั ความสอดคล้อง จึ ง น าเรี ย น
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
๑. อนุ ม ัติ ใ ห้ ใ ช้ง บประมาณ ๑.๒ ล้า นบาท ในการพัฒ นาศัก ยภาพ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ส่ วนงบประมาณอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทา
การวิจยั ในอีก ๒ สาขา จะอนุมตั ิก็ต่อเมื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๓๐ คนนั้น มีความ
เข้าใจและสามารถทางานวิจยั ได้จริ ง
๒. มอบสถาบันวิจยั และพัฒนา พิจารณารายละเอียดโครงการวิจยั ให้มี
ความครบถ้วนในสาระต่าง ๆ
- ให้นาประเด็นพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการ
วิจยั แบบมีส่วนร่ วมจานวนอย่างน้อย ๓๐ คน มาเป็ นวัตถุ ประสงค์หลักของโครงการ โดยต้องมี
วิธีการประเมินศักยภาพบุคลากรดังกล่าว
- เพิ่มวัตถุประสงค์รอง
 ให้ ค รอบคลุ ม การบริ หารและกลไกการบริ หารการเรี ยน
การสอน ท าหลักสู ตรใหม่ และหลัก สู ตรเก่ า เพื่ อนาสู่ ป ฏิ บ ตั ิ และเพื่ อตอบโจทย์ปั ญหาจานวน
นักศึกษาลดลง
 เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสู ตรปั จจุบนั ให้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ได้ระบบประกันคุ ณภาพภายในหลักสู ตรว่ามีตวั ชี้ วดั
อะไรบ้าง
- นิ ยามกลุ่มหลักสู ตรเดิม/หลักสู ตรใหม่ ที่บอกถึงการเรี ยนการสอน
คุณภาพผูส้ อน และการวิจยั
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๔.๑ รายงานประจาปี งบประมาณ ๒๕๔๙ อาคารอเนกประสงค์ สัมมนาคาร
บางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
เลขานุการสภาฯ นาเสนอรายงานการดาเนินงานของอาคารอเนกประสงค์
สัมมนาคาร บางปะกง ปาร์ค ประจาปี งบประมาณ ๒๕๔๙
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
๔.๒ ผลการเวียนขออนุมตั ิปริ ญญาและอนุปริ ญญา
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า ผลการเวียนหนังสื อเพื่อขออนุ มตั ิปริ ญญา
และอนุ ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ ๑ ปี การศึ ก ษา ๒๕๔๙ รวม ๑,๖๐๔ คน มี

-๖-

กรรมการตอบกลับและให้ความเห็นชอบ ๑๗ ท่าน มีกรรมการ ๑ ท่านที่ ไม่เห็ นชอบและทักท้วง
คุ ณ สมบัติ ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาบางราย ซึ่ งที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่
๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ มอบหมายคณะทางานเพื่อตรวจสอบ คณะทางานได้
ตรวจสอบในประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรที่สาเร็ จการศึกษา จาก ศศ.บ. เป็ น บธ.บ. ในสาขา
การจัดการทัว่ ไป การปรับสภาพนักศึกษา กศ.พท. จากระดับอนุปริ ญญาเป็ นระดับปริ ญญาตรี การ
ชาระค่าลงทะเบียน ซึ่ งผลการตรวจสอบพบว่านักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สาเร็ จการศึกษาได้ จึง
นาเรี ยนที่ประชุมเพื่อทราบ
อาจารย์ว ฒ
ั นา พิ ล าจัน ทร์ ทัก ท้ว งผลการพิ จารณา โดยให้ ข ้อ มู ล แก่ ที่
ประชุมถึงคุณสมบัติของนักศึกษาที่กล่าวถึง รวมทั้งตั้งประเด็นกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ าเร็ จการศึกษา หากผูใ้ ดมีคุณสมบัติไม่ครบ
ให้ถอนรายชื่อออกจากรายชื่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
๒. มอบสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในหลัก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาอนุ ญาตให้นกั ศึกษาเปลี่ ยนแปลงหลักสู ตรได้ แล้วประกาศให้ทราบทัว่ กันทั้งคณาจารย์
และนักศึกษา เพราะมีผลต่อการสมัครงานของบัณฑิต
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๕.๑ ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
เลขานุ ก ารสภาฯ นาเสนอว่า ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ทัว่ ประเทศมี ม ติ เห็ น สมควรทู ล เกล้า ฯ ถวายปริ ญญาศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ตกิ ตติ ม ศัก ดิ์ สาขา
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติ
๖๐ ปี และเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ และกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็ นชอบให้ทู ล เกล้า ฯ ถวายปริ ญญาบัตรดังกล่ า ว และเห็ นควรถวายปริ ญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสาธารณสุ ขชุ มชน แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ า
กัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ เนื่ องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
อีกพระองค์หนึ่ง
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
๒. มีขอ้ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเร่ งรัดการพัฒนางานการดาเนิ นงานใน
โครงการตามแนวพระราชดาริ และพระดาริ ให้เป็ นรู ปธรรมแล้วจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติท้ งั
๒ พระองค์ ในช่วงเวลาใกล้วนั ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาบัตรดังกล่าวด้วย
/๕.๒ พิจารณาอนุมตั ิ …

-๗-

๕.๒ พิจารณาอนุมตั ิปริ ญญาและอนุปริ ญญา (เพิ่มเติม)
เลขานุการสภาฯ นาเสนอว่า ฝ่ ายทะเบียนและวัดผล สานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ได้ดาเนิ นการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาที่
สาเร็ จการศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๑ ประจาปี การศึกษา ๒๕๔๙ (เพิ่มเติม) ซึ่ งนักศึกษาแต่ละคณะได้ผา่ น
การพิ จารณาจากคณะกรรมการประจาคณะและสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิปริ ญญาและอนุปริ ญญาแก่ผสู้ าเร็ จการศึกษา
จานวน ๒๐๒ คน จาแนกเป็ น
ปริ ญญาโท
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
๑๐ คน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
๘ คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓ คน
ปริ ญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษา
๖ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๖๕ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๒๕ คน
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
๖๒ คน
อนุปริ ญญา
สาขาการศึกษา
๑ คน
สาขาวิทยาศาสตร์
๓ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๙ คน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิตามเสนอ โดยตั้งข้อสังเกตให้ตรวจสอบคุณสมบัติผมู้ ี
รายชื่อในหน้า ๑๘–๒๐ ด้วย
๕.๓ การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
เลขานุ ก ารสภาฯ น าเสนอว่า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย มี อ านาจให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานที่เป็ นคุณูปการแก่
ส่ วนรวม มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน และสภาวิชาการในการประชุ มครั้งที่ ๙/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกสรรผูท้ ี่
สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ รวม ๕ สาขา จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

/ที่ประชุมพิจารณา…

-๘-

ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าปริ ญญากิตติมศักดิ์ เป็ นเรื่ องของเกียรติและศักดิ์ศรี
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ นชอบให้มีการรับพระราชทานปริ ญญากิ ตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ในปี ๒๕๕๐ ๓ ปริ ญญา ๕ สาขา รวม ๕ คน ดังรายละเอียดปรากฏในรายงาน
การประชุมลับ เฉพาะวาระการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
๒. ข้อเสนอแนะในการนาเสนอครั้ งต่อไป ให้สภาวิชาการสรุ ปเกณฑ์
การพิจารณาตามข้อบังคับ รวมทั้งผลการพิจารณาตามเกณฑ์ และเตรี ยมการนาเสนอในรู ป power
point ด้วย นอกเหนือจากเอกสาร เพื่อสะดวกในการพิจารณา โดยเล่มเอกสารไม่ควรมีขนาดใหญ่
๕.๔ การแบ่ ง ส่ วนราชการ และการจัดตั้ง ส่ วนราชการภายในมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า สภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ ๑๐/
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบการแบ่งส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แต่ ก ารแบ่ ง ส่ ว นราชการอัน ที่ น อกเหนื อ จากที่ ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ ให้นากลับไปพิจารณาทบทวนประกอบกับ (ร่ าง) โครงสร้างเดิมที่เคยพิจารณา
เมื่อครั้งก่อนเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้รองอธิ การบดี ฝ่ายบริ หารเป็ น
ผูน้ าเสนอรายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร นาเสนอว่า เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเห็นชอบใน (ร่ าง) ประกาศ ว่าด้วยการ
จัดตั้งส่ วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งมี ๕ หน่ วยงาน ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน กองงาน
ศู น ย์บ างคล้ า ศู น ย์ภ าษา ศู น ย์วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ส านัก ประสานงาน
บัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุ ม ให้นา (ร่ าง) ประกาศ ว่าด้วย การจัดตั้งส่ วนราชการภายใน
กลับไปทบทวน โดยมอบให้ นายปรี ชา คชสิ ทธิ์ เป็ นที่ปรึ กษา และที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้
๑. การจัดตั้งหน่ วยงานภายในต้องคานึ งถึ งการเติ บโตของบุ คลากรใน
หน่วยงานด้วย เพราะชื่องานจะมีผลผูกพันกับตาแหน่ง
๒. ส่ วนราชการภายในที่จดั ตั้งนี้ จะเทียบเท่ากับงานเท่านั้น มิได้เทียบเท่า
กับคณะ ดังนั้นควรรวมงานที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกัน โดยชื่ องานจะต้องบ่งบอกถึ งภารกิ จ จัดท า
ภารกิจกว้าง ๆ เพื่อจะได้มีบุคลากรมาก และเมื่อระยะเวลาผ่านไป จึงเสนอเหตุผลความจาเป็ นเพื่อ
ขอให้มีการปรับประกาศกระทรวงใหม่ ว่าด้วย เรื่ องโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
/๓. การพิจารณารวมงาน

-๙-

๓. การพิจารณารวมงาน
- หน่ ว ยตรวจสอบภายใน และกองงานศู น ย์บ างคล้า อยู่ ภ ายใน
สานักงานอธิการบดี (ทั้งนี้ให้นาประเด็นกองงานศูนย์บางคล้า ไปพิจารณาร่ วมกับการบริ หารบางคล้า)
- ศูนย์บริ การที่อยูใ่ นการดูแลของคณะ
- บัณฑิตศึกษา อยูใ่ นความดูแลของมหาวิทยาลัย
๔. ควรมี ศู น ย์บ ริ ก ารวิ ช าการ เป็ นหน่ ว ยประสานการให้ บ ริ ก ารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ
๕.๕ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วย การบริ หารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร นาเสนอว่า (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งกรรมการ
อานวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบ
และเห็นควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ตรวจสอบข้อความ ถ้อยคาในร่ างให้ถูกต้อง เช่น ข้อความในข้อ ๘
๒. ให้จดั ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรที่เป็ นอัตราจ้างทั้งหมด
๓. การนาเสนอครั้งต่อไปให้เสนอสาระสาคัญ วัตถุประสงค์ ข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น และความเห็นของสภาในการพิจารณาครั้งก่อนประกอบการพิจารณาด้วย
๕.๖ พิจารณาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ทา
ความร่ วมมือกับกรมการปกครองท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การปกครองท้ อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ นหลั ก สู ต รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ พัฒ นาร่ วมกั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมการปกครองท้องถิ่น บัดนี้ หลักสู ตรดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งสาระ
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จึงนาเรี ยนที่ประชุ มเพื่อ
พิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้มีการตรวจสอบรายการมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
/๒. มีขอ้ เสนอแนะ

- ๑๐ -

๒. มีขอ้ เสนอแนะ
- วิชาหลักปรัชญาพอเพียง ควรเป็ นวิชาหลัก
- แก้ไ ขต าแหน่ ง อาจารย์พิ เ ศษ ล าดับ ที่ ๑๑ ให้ถู ก ต้องเป็ น “ปลัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา”
- ควรระบุมติกรรมการสภาวิชาการ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้
ชัดเจนว่า “เห็นชอบและเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ”
๕.๗ แนวทางการบริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริ หารจัดการศูนย์บางคล้า นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้นาเสนอ
แนวทางการบริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ที่เชื่ อมโยงระหว่างการบริ หารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ทั้ง ๒ ศู น ย์ โดยมี ส าระเกี่ ย วกับ แผนการย้า ยหน่ ว ยงานไปศู น ย์บ างคล้า
โครงสร้างการบริ หาร และแผนการดาเนินงาน จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม ให้จดั ประชุมเพื่อรับฟั งความเห็นจากประชาคมทุกส่ วนและ
ทุกกลุ่มในความเห็นของกรรมการพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และการบริ หารจัดการศูนย์บางคล้า
แล้วนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
๕.๘ การโอนข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุ นไปดารงตาแหน่ งข้าราชการ
พลเรื อนสายวิชาการ
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า นางพรทิ พย์ คาชาย เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ธุรการ ๕ ซึ่งเคยได้รับการอบรมวิชาการศึกษาแบบเรี ยนรวม และมีประสบการณ์งานสอนนักศึกษา
กศ.พท. โปรแกรมวิชาปฐมวัย มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จนถึ งปั จจุ บนั บัดนี้ ได้สาเร็ จการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาโท หลักสู ตร แผน ก สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ประกอบกับจะมีเงินเดื อนถึ งระดับที่
ไม่ ส ามารถจะขยายขั้น และระดับ เงิ นเดื อ นที่ สู ง ขึ้ น ได้อีก จึ ง มี บ นั ทึ ก ขอโอนไปดารงตาแหน่ ง
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ (อาจารย์) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่ งคณะครุ ศาสตร์ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ความเห็นชอบให้โอนเป็ นอาจารย์โปรแกรมวิชาบริ หารการศึกษา ซึ่ ง
สามารถช่ ว ยสอนในรายวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวัย และรายวิ ช าการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมได้ด้ว ย
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรให้โอนได้ โดยหากมีอตั ราอาจารย์ มหาวิทยาลัย
ต้องคืนอัตรานั้นให้แก่สายสนับสนุน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิ โดยให้ขอ้ สังเกต
๑. เมื่อมีการโอนแล้ว หน่วยงาน ทั้ง ๒ ฝ่ ายต้องเข้มแข็ง
/๒. เมื่อมีอตั รา…

- ๑๑ -

๒. เมื่ อ มี อ ั ต ราอาจารย์ เ พิ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งให้ อ ั ต รานั้ นคื น แก่
สายสนับสนุน
๓. มหาวิ ท ยาลัย ยัง ไม่ มี ค วามเคลื่ อ นไหวของการบริ ห ารจัด การให้
บุคลากรสายสนับสนุ นปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานสนับสนุ น ผูบ้ ริ หารหน่วยงานสนับสนุ นยังคงเป็ น
อาจารย์อยู่
๕.๙ รายงานประจาปี ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
เลขานุ ก ารสภาฯ น าเสนอ รายงานประจ าปี ๒๕๔๙ ซึ่ งเป็ นผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี งบประมาณ ๒๕๔๙ จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อาจารย์ ดร.ลัด ดา จาบถนอม ขอแก้ไ ขข้อ มู ล หน้า ๖๓ โดยตัด ข้อ มู ล
อาจารย์ ดร.ลัดดา จาบถนอม กรรมการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.เทพนคร
ทาคง กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ชื่นชมกับการจัดทารายงานประจาปี ที่สามารถทาได้เร็ ว
๒. แก้ไข โดยตัดชื่ อและผลงานของอาจารย์ ดร.ลัดดา จาบถนอม และ
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง ออกจากหน้า ๖๓ เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด
๓. ให้เผยแพร่ แก่หน่วยงานห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาก
๔. ให้นาเสนอ (ร่ าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๐ ต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายใน พ.ย. ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาให้ขอ้ แนะนาก่อนส่ งพิมพ์
๕. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการรายงานมาใช้ประโยชน์
- ควรนาเสนอสรุ ปและข้อเสนอแนะของงานวิจยั เรื่ อง “ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ศูนย์บางคล้า”
และ “กลยุทธ์ การเสริ มสร้ างสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ สู่การเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้” (หน้า ๘๒) ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
- ควรมี ก ารกระจายงานวิจยั เพื่ อพัฒนาอุ ตสาหกรรมพื้ นบ้า น และ
วิสาหกิจชุมชนให้มีผลงานมากขึ้น เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพธุ รกิจชุ มชน โดยไม่ควรเป็ นงานวิจยั เฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ควรน าผลการประเมิ นตนเองตามคุ ณ ภาพ สมศ. มาปรั บปรุ ง
คุณภาพและพัฒนา คุ ณภาพการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔,
๒.๒, ๒.๔, ๒.๕, ๓.๒, ๓.๖, ๔.๒, ๕.๒, ๕.๗, ๖.๒,๖.๓, ๖.๔, ๖.๙
/๖. ข้อเสนอแนะเพื่อ…

- ๑๒ -

๖. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งรายงานประจาปี ๒๕๕๐
- ควรมี Theme ประจาปี แล้วสรุ ปสั้น ก่อนที่จะมีรายละเอียด
- ควรน า KPI ๔๔ ตัว ของ สกอ. และลัก ษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เป็ นเป้ าหมายของงานปี ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัย
- รู ปภาพต่าง ๆ บรรจุไว้ทา้ ยเล่ม
- บทสรุ ป ควรบอกถึงแนวทางในการดาเนินงาน/พัฒนางานในปี ถัดไป
- ส่ ว นหน้ า ของรายงานควรเป็ นสาระงานเด่ น รู ป ภาพกิ จ กรรม
มหาวิทยาลัยควรเป็ นภาคผนวก ส่ วนตารางรายละเอียดอาจไม่มีก็ได้ เพราะเป็ นงานภายใน หรื ออาจ
มีโดยบรรจุไว้เป็ นภาคผนวก
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ การตั้ง Standing Committee
ประธานเสนอว่า เนื่องจาก ก.พ.อ. ยังไม่มีขอ้ บังคับ/ระเบียบ ว่าด้วย การจัด
ประชุ มสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่ อให้ก ารประชุ มสภาด าเนิ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย จึ งควรตั้ง
คณะกรรมการ ๓ กลุ่ม เพื่อกลัน่ กรองวาระ ด้านการบริ หารงานบุคคล นโยบายการเงิน ทรัพยากร
และด้านวิชาการ
มติที่ประชุ ม เห็ นชอบตามที่ประธานเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยเสนอ
โครงสร้างกรรมการแต่ละชุดในการประชุมครั้งต่อไป
๖.๒ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
นายปรี ชา คชสิ ทธิ์ เสนอให้ มี ก ารก าหนดปฏิ ทิ น การประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ตลอดปี เพื่อความชัดเจนแน่นอนของวันประชุม
มติที่ประชุ ม เห็นชอบตามเสนอ และมอบฝ่ ายเลขานุการ ดาเนินการจัดทา
ปฏิทินกาหนดการประชุมตลอดปี ๒๕๕๐
เมื่อไม่มีกรรมการเสนอเรื่ องอื่ นใดอีก ประธานขอบคุ ณกรรมการทุกท่านแล้ว
ปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา ๑๔.๑๕ น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต ศุภอักษร
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

นางพรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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