รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ณ ห้ องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
*************************************************************

ผู้เข้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ประธาน
๒. นายโชคชัย
ช่วยณรงค์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. นายไชยวัฒน์
เตรี ยมสันติภาพ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. นายวิวฒั น์
ศัลยกาธร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. ดร.สุ ชาติ
เมืองแก้ว
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. นายวิฑูรย์
วงษ์สวัสดิ์
ประธานกรรมการส่ งเสริ มฯ 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. นายจานงค์
๓. นายแพทย์ชูชยั
๔. นายญาณพล
๕. ดร.วิโรจน์

ศรี สอ้าน
สวมประคา
ศรชานิ
แสงสันต์
ศรี โภคา

นายกสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
/ผู้เข้ าร่ วมประชุม

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต
๒. นางสาวลักษณาพร

ศุภอักษร
โรจน์พิทกั ษ์กุล

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุ มเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งก่อนมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ในการทู ลเกล้า ฯ ถวายปริ ญญาวิท ยาศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ ม ศักดิ์ แด่ สมเด็ จพระเจ้าพี่ นางเธอ
เจ้า ฟ้ ากัล ยาณิ ว ฒ
ั นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ นั้น ความทราบฝ่ าพระบาทแล้ว และ
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประสานวัน เวลา ในการขอพระราชทานเข้าทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป
๑.๒ พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ประจาปี
๒๕๕๐ ได้เสร็ จสิ้ นลงแล้ว เมื่ อวันที่ ๒๐ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยมี บณ
ั ฑิ ตเข้ารั บพระราชทาน
ทั้งสิ้ น ๓,๖๒๖ คน ประธานขอบคุณทุกฝ่ ายที่ร่วมกันทาให้พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย
๑.๓ แนวทางการตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๐ มี ม ติ เสนอแนะให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ กษาทุ ก แห่ ง มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาสถาบันอุดมศึ กษา โดยมีหน้าที่และความรั บผิดชอบในการจัดวางระบบและดาเนิ นการ
ป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งประธานพิจารณาเห็ นว่า หน้าที่ดงั กล่าวอยู่ในขอบข่ายของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และได้เสนอคณะกรรมการเพื่อปรั บ
ระบบให้ครอบคลุม แนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอเรี ยบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
๒.๑ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑. แก้ไขมติ ข้อ ๒ ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ หน้า ๕ เป็ น
“๒. มอบสถาบันวิจยั และพัฒนา พิจารณารายละเอียดโครงการวิจยั ให้
มีความครบถ้วนในสาระต่าง ๆ
/- ให้นาประเด็น…

-๓-

- 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 ย ามกลุ่ มหลัก สู ตรเดิ ม /หลัก สู ตรใหม่ ที่ บอกถึ งการเรี ยนการ
สอนคุณภาพผูส้ อน และการวิจยั
๒. แก้ไขมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๒ หน้า ๗
เป็ น
“มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ ม ั ติ ต ามเสนอ โดยตั้ ง ข้ อ สั ง เกตให้ ต รวจสอบ
คุณสมบัติผมู้ ีรายชื่อในหน้า ๑๘–๒๐ ด้วย”
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมลับ เฉพาะวาระการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ลับ เฉพาะวาระการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
๓.๑ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติบณั ฑิต
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ เสนอสื บเนื่ องว่า ตามที่ที่ประชุ มครั้งก่อนมีมติ
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ าเร็ จการศึกษา เพื่อความถูกต้องอีกครั้งนั้น งานทะเบียนและวัดผลได้ทา
การตรวจสอบคุณสมบัติผมู ้ ีรายชื่ อสาเร็ จการศึกษาที่เสนอขออนุ มตั ิทุกคนแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติ
ครบตามโครงสร้างหลักสู ตร และได้แจ้งคณะ รวมทั้งนาเสนอสภาวิชาการทราบแล้ว
ทีป่ ระชุ มรับทราบ

/๓.๒ แนวปฏิบตั ิใน…

-๔-

๓.๒ แนวปฏิบตั ิในการเปลี่ยนหลักสู ตรการศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ เสนอสื บเนื่ องว่าตามที่ที่ประชุ มครั้งก่อน มีมติ
มอบสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ นัก ศึ ก ษา
เปลี่ยนแปลงหลักสู ตรได้ แล้วประกาศให้ทราบทัว่ กันนั้น ขณะนี้ กาลังอยูร่ ะหว่างการจัดทาประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งนักศึกษา และคณาจารย์ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาหลักสู ตร ศศ.บ. รุ่ น
๔๘ และ ๔๙ ต้องได้ปรับเป็ นหลักสู ตร บธ.บ. ทุกคน
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
๓.๓ หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
เลขานุ ก ารสภาฯ น าเสนอว่ า สื บเนื่ อ งจากการพิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) ที่ประชุ มครั้งก่อน มีมติให้ตรวจสอบ
รายการมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และมี ข ้อ เสนอแนะให้ป รั บ แก้บ างรายการนั้น คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรได้ป รั บ แก้ต าม
ข้อเสนอแนะ และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีมติ
๑. เห็นชอบ และเห็นควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
๒. เห็ น ควรด าเนิ น การน าส่ ง เอกสารหลัก สู ต รต่ อ กรมการปกครอง
ท้องถิ่นโดยเร็ วที่สุด
๓. การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษต้อ งได้มาตรฐาน สามารถ
ติดต่อสื่ อสาร และนาสู่ การประกอบอาชีพได้
จึ งเรี ยนที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั ก สู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
ที่ประชุมพิจารณา มีขอ้ เสนอแนะ และข้อสังเกต ดังนี้
๑. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนส่ งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากพบว่ามีหลายจุดที่ยงั ไม่ถูกต้อง เช่น
๑.๑ การประเมินผลการศึกษา สัญลักษณ์ เกณฑ์การประเมินผลมี
ทั้ง F และ E
๑.๒ ข้อมูลอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจา ควรมีรูปแบบเดียวกัน
และควรเรี ยงลาดับจากวุฒิสูงไปหาวุฒิที่ต่ากว่า , สาหรับ certificate ให้ถือเป็ นคุณวุฒิ ไม่ใช่สาขา
๑.๓ ข้อมูลห้องสมุด ควรระบุรายชื่ อหนังสื อเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร
โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับการเขียนบรรณานุกรม
๑.๔ ควรเรี ยงรหัสวิชาเป็ นลาดับจากเลขน้อยไปหามาก
/๑.๕ มีรายชื่อ…

-๕-

๑.๕ มี ร ายชื่ อ วิ ช าเดี ย วกัน จัด อยู่ ท้ งั ในกลุ่ ม หมวดวิ ช าการศึ ก ษา
ทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี
๑.๖ บางรายวิชาที่ปรากฏในแผนการเรี ยนไม่มีรายชื่ อในรายชื่ อวิชา
เช่น วิชาโลกาภิวตั น์กบั ท้องถิ่น มนุษยสัมพันธ์ ในกรณี เทียบเคียงวิชาให้มีการเทียบสาระวิชาด้วย
๑.๗ ความถูกต้องของการพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษ เช่ น หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ฯลฯ
๒. เนื่ องจากรายวิชาหมวดการศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยเป็ นระบบ
ทวิภาค ดังนั้น มีการเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็ นระบบไตรภาคแล้วหรื อไม่
๓. การเขียนชื่ อระบบการศึกษา ควรใช้คา “ไตรภาค” เพื่อล้อตามเกณฑ์
มาตรฐาน แทนคาว่า หนึ่งปี แบ่งการศึกษาเป็ น ๓ ภาคการศึกษา
๔. ความสอดคล้องของระยะเวลาการศึกษา ระหว่างระยะเวลาการศึกษาตาม
เอกสารหลักสู ตร “๑๐ ภาคการศึกษา” กับระยะเวลาการศึกษาในบันทึกข้อตกลง “เรี ยนจบ ภายใน ๓ ปี ”
๕. แม้ ว่ า หลั ก สู ต รนี้ จะเป็ นหลั ก สู ต รในโครงการความร่ วมมื อ ที่
มหาวิทยาลัยเป็ นผูร้ ่ วม แต่มหาวิทยาลัยต้องตระหนักและยึดมาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็ นสาคัญ และเพื่อใช้ในการต่อรอง
๖. ให้นาความต้องการของผูเ้ รี ยนมาเป็ นข้อแรก ของการประกันคุณภาพ
หลักสู ตร
๗. เอกส ารหลั ก สู ตร ต้ อ ง มี ส าร ะ ส าคั ญ ตา มเกณ ฑ์ ส านั ก งา น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรเติมเต็มในส่ วนที่ขาด ได้แก่ การระบุการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ส่งถึงคุณภาพบัณฑิต
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ นชอบโดยมีเงื่ อนไขให้สภาวิชาการปรับปรุ งกลัน่ กรองและแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้นาแจ้ง
ที่ประชุมครั้งต่อไปว่าได้แก้ไขอะไรไปบ้าง
๒. มอบฝ่ ายวิชาการ จัดท าคู่ มือในการนาเสนอหลักสู ตรเพื่ อขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา และควรมีกรอบการจัดทาเอกสาร
หลัก สู ตรว่า แต่ ล ะหัวข้อต้องมี ส าระอะไรบ้า ง เพื่ อความเป็ นเอกภาพของเอกสารหลัก สู ตรของ
มหาวิทยาลัย
๓. มหาวิทยาลัยต้องจัดคณะทางาน เพื่อช่วยพิจารณางานด้านวิชาการ ซึ่ ง
อธิ การบดีมอบคณบดีท้ งั ๕ คณะพิจารณา
/๔. ต้องเพิ่มรายวิชา…

-๖-

๔. ต้องเพิ่มรายวิชาในแผนการศึกษาให้ครบตามหลักสู ตร ไม่สามารถนา
รายชื่อวิชาอื่นที่เทียบเคียงไม่ได้มาทดแทนกัน และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ยงั ขาดอยู่
ให้ครบ
๕. มอบเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอที่ประชุม
๓.๔ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภาฯ นาเสนอว่า ได้จดั ทาปฏิทินการประชุ มสภามหาวิทยาลัย
เวียนให้กรรมการทุกท่านรับทราบแล้ว จึงเรี ยนสื บเนื่องเพื่อทราบอีกครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เริ่ มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
๓.๔ โครงสร้าง Standing Committee
เลขานุ ก ารสภาฯ นาเสนอว่า สื บเนื่ องจากการประชุ ม ครั้ งก่ อนมี ม ติ ใ ห้
มหาวิทยาลัยเสนอโครงสร้าง Standing Committee เพื่อเป็ นอนุ กรรมการกลัน่ กรองวาระก่อน
นาเสนอสภามหาวิท ยาลัย นั้น มหาวิท ยาลัย พิ จารณาแล้วเห็ น ควรเสนอขอความเห็ นชอบสภา
มหาวิทยาลัยในการมอบหมายให้คณะกรรมการต่อไปนี้ ทาหน้าที่ดงั กล่าว ดังนี้
๑. คณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณากลัน่ กรองงานด้านวิชาการ
๒. คณะกรรมการบริ หารงบประมาณและการเงิน เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
งานด้านงบประมาณ
๓. คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง
งานด้านบุคลากร

/ดร.สุชาติ เมืองแก้ว …

-๗-

ดร.สุ ช าติ เมื อ งแก้ว แจ้ง ว่ า ขณะนี้ ก.พ.อ. ได้ก าหนดองค์ ป ระกอบ
คณะอนุกรรมการเพื่อกลัน่ กรองวาระที่จะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็ น
๔ ด้าน
- ด้านกฎหมาย เพื่อกลัน่ กรองวาระว่าด้วยระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
- ด้านมาตรฐาน เพื่อกลัน่ กรองวาระด้านงานวิชาการ หลักสู ตร
- ด้า นการติ ด ตาม ประเมิ น ผล เพื่ อ กลั่น กรองวาระที่ เ กี่ ย วกับ การ
ประเมินโดย สมศ., ก.พ.ร., โครงการใหญ่ ๆ ( Mega Project ), ติดตามบัณฑิต
- ด้านนโยบาย เพื่อกลัน่ กรองวาระในเชิงนโยบาย
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเห็ นว่า คณะกรรมการที่ ม หาวิท ยาลัย เสนอนั้น เป็ น
คณะกรรมการชุดการบริ หาร
มติทปี่ ระชุ ม ให้มหาวิทยาลัยจัดทา (ร่ าง) คณะอนุ กรรมการด้านกฎหมาย
มาตรฐาน และนโยบาย ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี
ผูท้ รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยเป็ นประธาน มีผแู้ ทนจากสภาฯ และผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร และ/หรื อมี
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอก แล้วน าเสนอที่ ป ระชุ ม ครั้ งต่ อไป ส่ วนคณะอนุ ก รรมการด้า นการติ ดตาม
ประเมินผล ให้เป็ นชุดเดียวกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๔.๑ ผลการตรวจเยี่ย มการปฏิ บ ัติ ราชการตามค ารั บรองการปฏิ บ ัติ ราชการ
ปี งบประมาณ ๒๕๔๙
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รายงานการประเมิ น
ตนเองตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี ๒๕๔๙ ไปแล้วนั้น คณะติดตามของ ก.พ.ร. พร้อม
ทั้งที่ปรึ กษา สมศ. ได้มาตรวจสอบข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ และให้มหาวิทยาลัยส่ ง
หลักฐานแสดงที่ยงั ไม่ชดั เจน พร้ อมทั้งปรับแก้เกณฑ์ประเมิ นตัวชี้ วดั ด้านประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ
ตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการใหม่ ซึ่ งคาดว่าน่ าจะส่ งผลให้ผลการประเมินมี ระดับคะแนนสู งขึ้นกว่าเดิ ม
เล็กน้อย
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ และมีมติ
มอบฝ่ ายวางแผนและพัฒนาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน จากผลการประเมิน
ก.พ.ร. สมศ. และการประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อนาสู่ การวางแผนแก้ไขเร่ งด่วน เพื่อการปรับและ
พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดทีมงานด้านต่าง ๆ การพัฒนา
และดูแลข้าราชการสาย ข และ ค เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการทุ่มเทงานได้อย่างเต็มที่ โดยขอให้
นาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
/๔.๒ รายงานผลการ…

-๘-

๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน การจัดการศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอผลการดาเนิ นงานของโครงการความร่ วมมื อ
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจาปี การศึกษา ๒๕๔๙
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ ว มีมติ
๑. มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ ควรประเมิ นผูส้ อนและผูเ้ รี ย น
นอกเหนือจากการประเมินศูนย์การศึกษาด้วย
๒. มอบฝ่ ายวิชาการและสภาวิชาการ ทบทวนการบริ หารหลักสู ตร เพื่อ
พัฒนาหลักสู ตรให้เกิ ดเอกภาพของหลักสู ตรที่มุ่งเน้นการเรี ยนและการปรั บเปลี่ ยนเจตคติ ดังนั้น
การประเมินผลควรมีท้ งั การประเมินความรู ้ควบคู่กบั การประเมินเจตคติ
๓. มอบสถาบันวิจยั และพัฒนา เสนอทิ ศทางการวิจยั กรอบความคิ ด
และงบประมาณ ในการวิจยั เพื่อพัฒนาการบริ หารหลักสู ตร ทั้งด้านการนาหลักสู ตรไปใช้ การสร้าง
ความเข้า ใจแก่ อาจารย์ เพื่ อปรั บปรุ ง พัฒนาการเรี ย นการสอน และการประกันคุ ณภาพ เพื่อให้
นักศึกษานาความรู ้ ไปใช้ในการพัฒนางาน โดยต้องมีการติดตามผูเ้ รี ยนและบัณฑิตว่าดีข้ ึนอย่างไร
หรื อไม่ นอกจากนี้ เสนอให้มีการติดตามประเมินผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สาขาการบริ หารการศึกษา ซึ่ งเป็ นโครงการพัฒนาบุคลากรในลักษณะเดียวกันนี้ ดว้ ยว่า ผูเ้ รี ยนได้นา
ความรู ้ไปพัฒนาสถานศึกษาของตนหรื อไม่ อย่างไร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๕.๑ พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์)
เลขานุ ก ารสภาฯ น าเสนอว่า ด้ว ยมี อ าจารย์ม หาวิท ยาลัย ได้เ สนอขอ
กาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ได้แก่
๑. อาจารย์ ดร.อานวย ปาอ้าย อาจารย์ ระดับ ๗ คณะวิทยาการจัดการ
ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการ สาขาการตลาด โดยมหาวิท ยาลัย ลงทะเบี ย นรั บ เรื่ อง วัน ที่ ๙
มกราคม ๒๕๔๘
๒. อาจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด อาจารย์ ระดับ ๗ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยลงทะเบียน
รับเรื่ อง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ซึ่ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาตาแหน่ ง ทางวิช าการ ในการประชุ ม ครั้ งที่
๑/๒๕๕๐ เมื่ อ วัน ที่ ๑ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๐ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ข้า ราชการทั้ง ๒ เป็ นผู้มี ค วามรู้
ความสามารถ ความประพฤติ และรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ดว้ ยความวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งคุณภาพ
/ของเอกสาร...

-๙-

ของเอกสารประกอบการสอน และหนังสื อที่ประกอบการขอกาหนดตาแหน่งมีคุณภาพดี ผ่านการ
ประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๗๓.๙๙ และ ๗๖.๕๐ ตามลาดับ และสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และเห็นควร
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ง อาจารย์ ดร.อ านวย
ปาอ้าย และ อาจารย์ ดร.สายฝน เสกขุ นทด ให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๙
สิ งหาคม ๒๕๔๙ และ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตามลาดับ และมีขอ้ เสนอแนะการนาเสนอดังนี้
๑. การนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ครั้ งต่ อไปให้ เสนอที ล ะคน พร้ อ มความเห็ นของคณะกรรมการพิ จ ารณาตาแหน่ ง ทางวิช าการ
สภาวิชาการ และร่ างคาสัง่ แต่งตั้งเพื่อพิจารณาด้วย
๒. ความเห็ นของสภาวิชาการที่ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ควรระบุ ว่า
ผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เห็นควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
๕.๒ การรับโอนข้าราชการ
เลขานุการสภาฯ นาเสนอว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้พิจารณาจัดสรรอัตราเกษียณเพื่อรับโอนข้าราชการที่ผา่ นการคัดเลือกเมื่อเดือนพฤศจิกายน
๒๕๔๗ ได้แก่ นางประกอบกูล นาคพิทกั ษ์ คุณวุฒิ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย นักวิชาการศึกษา ๘ว
ระดับ ๘ จากสานักผูต้ รวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดชลบุรี สภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พิจารณาเห็นว่า ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์จะเป็ นข้าราชการ สาย ก ระดับ ๓ - ๗ เท่านั้น ส่ วนข้าราชการ สาย ก ระดับ ๘ นั้น ต้องนา
หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพเพื่อรับโอนข้าราชการ ระดับ ๘ เป็ นข้าราชการพลเรื อน ระดับ ๘ ใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการกาหนดตาแหน่งมาประกอบการพิจารณาประเมินว่าข้าราชการผูน้ ้ นั มี
ผลงานเที ยบเท่าอาจารย์ ระดับ ๘ ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย จึ งมี มติ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ น
ศัก ยภาพ นางประกอบกู ล นาคพิ ท ัก ษ์ ซึ่ งคณะกรรมการได้ด าเนิ น การประเมิ น แล้ว ผลการ
ประเมิ นผลงานวิชาการได้คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ ๗๔ ของผลการประเมิ นศักยภาพของบุ คคลได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ เหมาะสมในการเป็ นอาจารย์ ระดับ ๘ ของมหาวิทยาลัย
จึงเรี ยนที่ประชุ มเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนและแต่งตั้ง
นางประกอบกูล นาคพิทกั ษ์ ให้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
มติที่ประชุ ม อนุ มตั ิ ทั้งนี้ หาก นางประกอบกูล นาคพิทกั ษ์ ต้องการขอ
ก าหนดตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนการขอก าหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการต่อไป
/๕.๓ การกาหนดตาแหน่ง…

- ๑๐ -

๕.๓ การกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดตาแหน่ งข้าราชการครู และข้าราชการพลเรื อนสามัญ ซึ่ ง
ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร และ
ตาแหน่ งประเภททัว่ ไป ตามโครงสร้ า งตาแหน่ ง ข้า ราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา โดย
หลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญให้พิจารณากาหนดเป็ นตาแหน่งที่ตรงกัน
หรื อมีลกั ษณะงานใกล้เคียงกัน หรื ออยูใ่ นกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน โดยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเดิม
รั บ เงิ น เดื อนในอัน ดับ และขั้น เงิ นเดื อนเดิ ม ส่ ว นวิ ธี ก ารนั้นให้ ส ภาสถาบัน ดาเนิ นการก าหนด
ตาแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ โดยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเดิ ม
รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเงินเดือนเดิม โดยให้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วนั ที่
ได้รับทราบหลักเกณฑ์ แล้วให้รายงานผลการดาเนินการให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่
วัน ที่ อ อกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง มหาวิ ท ยาลัย จึ ง ได้จ ัด ท าบัญ ชี ก าหนดต าแหน่ ง ข้า ราชการพลเรื อ นใน
มหาวิทยาลัย และทาการตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว จึงเห็ นควรนาเสนอที่ประชุ มเพื่อ
พิจารณาให้ค วามเห็ นชอบในการแต่ ง ตั้ง ข้า ราชการพลเรื อนสามัญให้ดารงตาแหน่ งข้า ราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑๗ ราย
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิ
๕.๔ ประมาณการรายรับ-จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๐
เลขานุ การสภาฯ น าเสนอว่ า คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต สาขาการปกครองท้องถิ่น ขอเสนอประมาณการรายรับ-จ่าย โครงการ
จัดการศึกษาหลักสู ตร รป.บ. สาขาการปกครองท้องถิ่น ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่ งเป็ นการจัด
การศึกษาให้แก่นกั ศึกษาเดิม ยังไม่มีการรับนักศึกษารุ่ นใหม่ โดยประมาณการสรุ ปได้ดงั นี้
ประมาณการรายรับจากนักศึกษา ๒๒๔ คน
๗,๒๖๐,๐๐๐ บาท
(ไม่รวมโควตา)
จัดสรรแก่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ ๑๕
๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท
นาเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๒
๑,๕๘๗,๘๐๐ บาท
จัดสรรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน ร้อยละ ๕๕
๓,๙๙๓,๐๐๐บาท
จัดสรรเพื่อสนับสนุนการปรับปรุ งห้องบริ การสื บค้น ร้อยละ ๘ ๕๙๐,๒๐๐ บาท
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิ
/๕.๕ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุ ง

- ๑๑ -

๕.๕ พิจารณาหลักสู ตรปรับปรุ ง
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ มีประกาศ เรื่ อง
เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวัน ที่ ๒๑ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๔๘
กาหนดให้หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาที่จะเปิ ดใหม่ และหลักสู ตรเก่าที่จะปรับปรุ งใหม่ของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาทุ กแห่ งต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่ าว ขณะนี้ มี หลักสู ตรปรั บปรุ ง ที่ ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จานวน ๒ หลักสู ตร
ได้แก่ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารธุ รกิจ และหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้
๑. ฝ่ ายวิ ช าการควรเร่ ง รั ด การจัด ท าคู่ มื อ ในการท าเอกสารหลัก สู ต ร
ปรับปรุ งเพื่อให้มีรูปแบบเดียวกัน
๒. หลักสู ตรปรับปรุ ง ควรผ่านการวิพากษ์ในประเด็นต่อไปนี้ โดยบรรจุ
ไว้ในเอกสารหลักสู ตร
- สาเหตุ ข องการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร (ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ต ามเกณฑ์
มาตรฐานเท่านั้น)
- ผลของหลักสู ตรปรับปรุ งที่ มีต่อคุ ณภาพบัณฑิ ต การจัดการศึกษา
ทั้งสื่ อ ผูส้ อน วิธีการ และสภาพแวดล้อม
- การประกันคุณภาพ
- เอกลักษณ์ของหลักสู ตรปรับปรุ ง
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้ น าเอกสารหลัก สู ต รทั้ง ๒ หลัก สู ต ร กลับ ไปตรวจสอบความ
ถูกต้องของรู ปแบบและสาระโดยเพิ่มประเด็นตามข้อเสนอแนะในข้อ ๒
๒. มอบฝ่ ายวิชาการจัดระบบการจัดทาและพิจารณาเอกสารหลักสู ตร
โดยต้องมี การตรวจความเรี ยบร้ อยถู กต้องก่อนวิพากย์ และต้องผ่านการวิพากษ์ก่อนนาเรี ยนสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
๓. มอบ ดร.สุ ชาติ เมืองแก้ว เสนอแนวทางการนาเสนอวาระการพิจารณา
หลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการพิจารณาหลักสู ตรของสภามหาวิทยาลัย
๔. ให้ น าเสนอแผนการบรรจุ บุ ค ลากรช่ ว ยงานด้ า นวิ ช าการในการ
ประชุมครั้งต่อไป
๕. กรณี การเสนอหลักสู ตรใหม่ตอ้ งแสดงความต้องการประกอบการ
พิจารณาด้วย (Need Assessment)
/ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ

- ๑๒ -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ วาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้ปรับวาระการประชุม โดยเรี ยงลาดับดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ สื บเนื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕ สื บเนื่องเพื่อทราบ และเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ อื่น ๆ
๒. ขอให้มีวาระนโยบายและการติดตามการดาเนิ นงานตามมติ เช่น
- ผลการประชาพิจารณ์ขอ้ บังคับ, แนวทางการบริ หารมหาวิทยาลัย
- อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- ผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาศูนย์ให้การศึกษานอกที่ต้ งั
๖.๒ การสัมมนาบุคลากรเพื่อปฏิรูปการศึกษา
นายวิวฒั น์ ศัลยกาธร เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรจัดสัมมนาเพื่อกระตุน้ ให้
บุคลากรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิรูปการศึกษา โดยให้มีการจัดการศึกษาที่เน้นการ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่ได้จากการวิจยั และการบันทึกเรื่ องราว จึงขอให้สาเนาบทความ “พอแล้วรวย”
ซึ่ งเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ คม ชัด ลึ ก ทุ กตอน แจ้งต่อที่ ประชุ มเพื่อพิจารณาในการประชุ มครั้ ง
ต่อไป
ปิ ดประชุ มเวลา ๑๒.๓๐ น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต ศุภอักษร
นางสาวลักษณาพร
โรจน์พิทกั ษ์กุล
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

นางพรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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