รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐
วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิ งหาคม 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. นายโชคชัย
ช่วยณรงค์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. นายไชยวัฒน์
เตรี ยมสันติภาพ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. ดร.ญาณพล
แสงสันต์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. ดร.วิโรจน์
ศรี โภคา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
เทพสุ ภรณ์กุล อธิการบดี
กรรมการ
๑๐. อาจารย์วริ ัช
จาบถนอม
ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ
๑๑. อาจารย์อุทิน
รวยอารี
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.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
๑๕. ดร.ลัดดา
จาบถนอม
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๖. อาจารย์วฒั นา
พิลาจันทร์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ยิม้ แฉ่ง
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
๑๘. อาจารย์พรพรรณ
นินนาท
รองอธิการบดี
เลขานุการ

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

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
นายแพทย์ชูชยั
นายวิวฒั น์
ดร.สุ ชาติ
นายวิฑูรย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฐิติมาวดี

ศรี สอ้าน
ศรชานิ
ศัลยกาธร
เมืองแก้ว
วงษ์สวัสดิ์
เจริ ญรัชต์

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

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต
๒. นางนฤชล

ศุภอักษร
เรื อนงาม

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุ มเวลา ๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ มหาวิทยาลัยทางการศึกษา
ประธานแจ้ง ว่า ตามที่ ไ ด้เคยแจ้ง แนวคิ ดของ National Institute of
Education of Hong Kong (NIE) ที่จะยกระดับวิทยาลัยทางการศึกษาเป็ นมหาวิทยาลัยทางการศึกษา
โดยเฉพาะนั้น บัดนี้ ทราบว่า NIE ได้เสนอรัฐบาลฮ่องกงในการยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยทาง
การศึกษาแล้ว ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ควรที่จะไปศึกษาดูงาน เพื่อนามาประกอบการ
ปรับทิศทางการบริ หารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นด้านการผลิตครู
นอกจากนี้ ประธานยังเสนอตัวอย่างแนวการบริ หารการจัดการศึกษาดังนี้
- ให้สาขาวิทยาการจัดการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาด้านการบริ หาร
การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาที่เป็ นสหวิทยาการ
- ให้มีการจัดวิชาโท-เอก ระดับปริ ญญาตรี ข้ามคณะ เช่น ให้สาขาวิทยาการ
จัดการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาด้านการจัดการเกษตร เป็ นต้น
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติรับรองรายงานการประชุ ม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
แก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๓ หน้า ๖ มติที่ประชุมข้อ ๑ บรรทัดที่ ๑๘
จาก “(เนื่องจากไม่มีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขา…)”
แก้ไขเป็ น “(เนื่องจากตามประกาศ ก.พ.อ. ไม่มีตาแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ใน
สาขา…)”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ พิจารณา
๓.๑ (ร่ า ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นการแก้ไขข้อบังคับ
ว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ตามมติที่ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิท่านหนึ่ งเป็ นประธาน
/และอธิการบดีเป็ น…

-๓-

และอธิ การบดีเป็ นรองประธาน ดังปรากฏใน (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพร้อมกันนี้ ได้แก้ไข
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่ อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ถูกต้อง จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุ ม ให้ยก (ร่ าง) ใหม่ โดยยกเลิ กฉบับเดิ ม และมีบทเฉพาะกาล
ให้กรรมการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนิ นการคัดเลื อกไปแล้ว ไม่เป็ นโมฆะ ทั้งนี้ เพื่อให้สาระทั้งหมดอยู่ใน
ข้อบังคับฯ ฉบับเดียวกัน เนื่องจากระยะเวลาการออกข้อบังคับฉบับที่ ๑ และ๒ ไม่ต่างกันมาก และ
เพื่อสะดวกในการปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งเปิ ดคู่กนั ๒ ฉบับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการดาเนิ นการทาง
วินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรื อสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า เพื่อให้การบริ หารงานบุคคลในส่ วนของการ
ดาเนินการทางวินยั ของข้าราชการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุ ดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึ งจัดท า (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการดาเนิ นการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรื อสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งคณะอนุ กรรมการกลัน่ กรองงานฯ ด้าน
กฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัย
พิ จารณาให้ความเห็ นชอบ โดยมี ข้อสั งเกตว่า (ร่ าง) ข้อบังคับนี้ จัดท าขึ้ นบนพื้ นฐานของ พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมิได้มีสาระที่บงั คับใช้กบั พนักงาน
มหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็นชอบใน (ร่ าง) ดังกล่าว โดยให้เพิ่ม “๘” ในตัวอย่างข้อ ๗๖ ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารตัวอย่างที่เสนอ และให้ตรวจสอบข้อความในแบบ สว. รวมทั้งตัวอย่าง
ที่แนบให้ถูกต้อง
๒. ให้มีการจัดทาข้อบังคับว่าด้วยเรื่ องดังกล่าว เพื่อบังคับใช้กบั พนักงาน
มหาวิทยาลัย แยกเป็ นอีกฉบับหนึ่ง
๔.๒ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขานุการสภาฯ นาเสนอว่า เพื่อให้การบริ หารงานบุคคลในส่ วนของการ
พิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
/มหาวิทยาลัยจึง…

-๔-

มหาวิทยาลัยจึงจัดทา (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งคณะอนุ กรรมการกลัน่ กรองงานฯ ด้านกฎหมาย ในการประชุ มครั้งที่
๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีการแก้ไขคาผิดเล็กน้อย และเพิ่มเหตุผลการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบใน (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้แก้ไขข้อ ๔ (๓) จาก “กรรมการซึ่ งคัดเลือก
จากข้าราชการ จานวน ๒ คน” เป็ น “กรรมการซึ่ งคัดเลือกกันเองจากข้าราชการ จานวน ๒ คน”
๔.๓ พิจารณาหลักสู ตรใหม่
เลขานุ ก ารสภาฯ นาเสนอว่า สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้จดั ทา
หลักสู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ งสภาวิชาการ ในการประชุ ม
ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๐ และคณะอนุ ก รรมการกลั่นกรองงานฯ ด้า น
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุ มครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๐ พิจารณา
แล้ว เห็ น ชอบและเห็ น ควรเสนอสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อ ให้ค วามเห็ น ชอบ โดยมี ข้อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะให้เร่ งท าประชาสัมพันธ์ ก ารเปิ ดสอนและมหาวิทยาลัย ควรมี แผนพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งปรับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุ นการเพิ่มอัตรากาลัง และ
ทดแทนอัตราเกษียณในสายวิชาการ สาขาที่เป็ นที่ตอ้ งการ จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยมี ดร.เทพนคร ทาคง เป็ นผูน้ าเสนอพร้อมตอบข้อซักถาม
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ น ชอบในหลัก สู ต รครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ และเชิ ง คุ ณภาพ รวมทั้งการวิจยั ในชั้นเรี ย น
ไว้ในคาอธิบายรายวิชา วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางการสอนภาษาอังกฤษ
๒. เสนอแนวทางการบริ หารหลักสู ตร และแนวทางการสนับสนุ นการ
บริ หารหลักสู ตร แก่สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย ดังนี้
๒.๑ เน้นผูเ้ รี ยนให้เรี ย นแผน ก มากกว่า แผน ข เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้
มหาบัณฑิ ตที่อาจเป็ นอาจารย์ มีความรู ้ ความสามารถด้านการวิจยั อย่างเต็มที่ กรณี แผน ข อาจเป็ น
การจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ
๒.๒ อาจารย์ผูส้ อน ต้องมีงานวิจยั ที่พร้ อมจะให้นกั ศึกษาเป็ นผูร้ ่ วม
วิจยั ด้วย
๒.๓ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุน และทุนวิจยั ให้แก่ผเู ้ รี ยนแผน ก
รวมทั้งให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผูช้ ่วยสอน หรื อเป็ นนักวิจยั ร่ วมกับอาจารย์
/๒.๔ มอบสาขาวิชา…

-๕-

๒.๔ มอบสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เสนอโครงการนาร่ องใน
การบริ หารหลักสู ตรสู่ ความเป็ นเลิศ เป็ นการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้มีอาจารย์ที่มีศกั ยภาพ โดยการ
ให้ทุนแก่บณั ฑิตเกียรตินิยม เพื่อศึกษาต่อ ในแผน ก พร้อมทั้งจ้างเป็ นอัตราจ้าง โดยมีเงื่อนไขในการ
ทางานเพื่อชดใช้ทุน
๓. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องเพิ่มเนื้ อหา
วิชาเอกและการวิจยั ซึ่งเป็ นหลักสาคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสู งไว้ในทุกหลักสู ตร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ ทราบ และเสนอเพือ่ ทราบ
๕.๑ การเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการสภาวิชาการ
ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งก่ อน มอบเลขานุ ก ารสภาฯ
ตรวจสอบเหตุผลที่สภามหาวิทยาลัย ไม่มีส่วนในการเสนอชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิที่จะเป็ นกรรมการสภา
วิชาการ นั้น เลขานุการสภาฯ ขอรายงานผล ดังนี้
มหาวิทยาลัย ได้เสนอ (ร่ าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๔๗ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นประธานที่ประชุม (ร่ าง) ข้อบังคับที่เสนอไม่มี
สาระเกี่ยวกับคุณสมบัติและการได้มาซึ่ งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแต่อย่างใด มติสภามหาวิทยาลัยใน
ครั้งนั้น จึงให้เพิ่มคุณสมบัติและการได้มาซึ่ งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้ “ให้กรรมการประจาคณะ
เป็ นผูค้ ดั เลือกผูท้ รงคุณวุฒิจานวน ๓ คน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือก จานวน ๑ คน”
แสดงให้เห็ นว่าเป็ นเจตนาของสภามหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการให้กรรมการประจาคณะเป็ นผูเ้ สนอชื่ อ
ผูท้ รงคุณวุฒิโดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูค้ ดั เลือก
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
๕.๒ ผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภาฯ รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ส่ วนใหญ่จะเป็ นทาง
กายภาพ การดาเนินงานส่ วนใหญ่ยงั เป็ นการดาเนินงานตามปกติ
๒. สาหรับแนวทางการปรับปรุ งการดาเนิ นงานของคณะเพื่อยกระดับ
มาตรฐานจากผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เป็ นระบบเดียว และการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน (สานักงานบัณฑิตศึกษา) นั้น อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาดาเนินการ และจะนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

/ทีป่ ระชุมรับทราบ และ…

-๖-

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีมติ
๑. ให้รายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการขับเคลื่อน มรร. บางคล้า
โดยให้ประมวลแผนปฏิบตั ิการ ผลการขับเคลื่อน และปั ญหา ในการประชุมครั้งต่อไป
๒. มอบฝ่ ายบริ หารดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมในทิ ศทางที่
สภามหาวิ ท ยาลัย ได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยไว้แล้ว หากสิ่ งใดที่มีปัญหา ไม่สามารถดาเนิ นการได้ ต้องเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาทบทวนในเชิงนโยบาย
๓. มหาวิท ยาลัย ต้องปรั บ ช่ องทางการสื่ อสารให้น่าสนใจ สื่ อสิ่ ง พิม พ์
ควรมีสาระที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และบุคลากร
๔. ควรจัดเวลาให้มีการพบกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย กับคณะ เพื่อสื่ อสารผลการประเมินและข้อเสนอแนะ และระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยกับฝ่ ายวางแผนฯ และคณาจารย์ บุคลากร เพื่อสื่ อสาร และทาความเข้าใจเชิงนโยบาย
๕.๓ สรุ ปผลการสัม มนาเชิ ง ปฏิ บตั ิ การการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในจุ ดยืน และการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ วันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐
เลขานุ การสภาฯ นาเสนอว่า กองนโยบายและแผน ได้จดั ทารายงานผล
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการเรี ยนรู ้ร่วมกันในจุดยืน และการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
วันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พร้อมบทสรุ ปผูบ้ ริ หาร เสนอที่ประชุม
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ ว มีข้ออภิปรายสรุ ปได้ ดังนี้
๑. การสัมมนาควรนาประเด็นนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ได้
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย มาเป็ น
เป้ าหมายเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิ
๒. มหาวิทยาลัยมีปัญหาการสื่ อสารเชื่ อมโยงนโยบายสู่ การปฏิ บตั ิ และ
การเชื่อมโยงระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นปั ญหาสาคัญในการปรับทิศทางขององค์กร เพราะผูบ้ ริ หารและ
คณาจารย์ตอ้ งเข้าใจนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และเห็นพ้องต้องกัน เช่น การเสนอหลักสู ตรที่จะ
เปิ ดสอนต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในทางกลับกัน การที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนดนโยบายให้ เน้นการจัดการศึ กษาสาขาการศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นสหวิทยาการ
ชูศาสตร์ ที่เสริ มให้สาขาการศึกษาเด่นและเข้มแข็งนั้น คณะต่าง ๆ เห็นชอบที่จะปฏิบตั ิหรื อไม่
๓. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีขอ้ สังเกตเพื่อเป็ นข้อคิดแก่สภามหาวิทยาลัย
ว่านโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดต้องสอดคล้องกับความเป็ นจริ งด้วย มิใช่เป็ นเพียงสิ่ งที่คาดฝัน
ของสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น
/มติทปี่ ระชุม

-๗-

มติทปี่ ระชุ ม
๑. มหาวิทยาลัยต้องปรับช่องทางการสื่ อสารให้น่าสนใจ สื่ อสิ่ งพิมพ์ควร
มีสาระที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และบุคลากร
๒. จัดเวลาสาหรับ
๒.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ได้พบกับคณะ เพื่อสื่ อสารผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
๒.๒ สภามหาวิทยาลัยพบกับฝ่ ายวางแผนฯ และคณาจารย์ บุคลากร
เพื่อสื่ อสาร และทาความเข้าใจเชิงนโยบาย
๕.๔ ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ
เลขานุ ก ารสภาฯ รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการ
กลัน่ กรองฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ จนถึงปั จจุบนั ดังนี้
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองงาน ฯ ด้ านมาตรฐานการอุดมศึกษา
พิ จ ารณากลั่น กรองหลัก สู ต รปรั บ ปรุ งรวม ๑๕ หลัก สู ต ร สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิแล้ว ๑๒ หลักสู ตร อีก ๓ หลักสู ตรกาลังอยูร่ ะหว่างการแก้ไข และใน
๑๒หลักสู ตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิน้ นั สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประทับรับทราบ/
รับรองแล้ว ๑ หลักสู ตร
พิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตรใหม่ รวม ๔ หลักสู ตร สภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิแล้วทั้ง ๔ หลักสู ตร ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีข ้อสังเกตและข้อเสนอ ให้หน่ วยงานรั บ ผิดชอบระดับ ต้นรวมทั้ง
สภาวิชาการให้ความสาคัญในการกลัน่ กรองเอกสารก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ซึ่ ง
พบว่ามี การปรั บปรุ งไปในทางที่ ดีข้ ึ นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังเสนอให้มหาวิทยาลัยวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางการเปิ ดสอน
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองงานฯ ด้ านกฎหมาย
พิจารณากลัน่ กรอง (ร่ าง) ข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้ น ๕ รายการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้ง ๕ รายการ โดยมีขอ้ เสนอให้มหาวิทยาลัยปรับสี ครุ ย
วิทยฐานะใน (ร่ าง) พระราชกฤษฎีกา ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาดาเนินการ
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองงานฯ ด้ านนโยบายและแผน
ได้ประชุ มเพื่อทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ หาร เกี่ ยวกับแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่ งต้องสอดคล้อง เชื่ อมโยงงานในทุกด้าน และจะมีการประชุ มเพื่อพิ จารณา
กลัน่ กรองแผนปฏิบตั ิราชการ โครงการเพื่อขออนุมตั ิงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี ๒๕๕๑ เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองงานฯ ด้ านสนับสนุนทรัพยากร
ยังไม่มีการประชุม เนื่องจากยังไม่มีเรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
/ทีป่ ระชุมรับทราบ …

-๘-

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีมติ
๑. มอบงานเลขานุ การสภาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสรุ ป
ข้อมู ลหลัก สู ตรระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา หลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ตทั้ง ๒ หลัก สู ตร เนื่ องจาก
ไม่ ป รากฏข้อ มู ล การอนุ ม ัติ โ ดยสภามหาวิ ท ยาลัย แต่ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ และให้นาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
๒. เห็นชอบให้คณะอนุ กรรมการฯ พิจารณาเสนอความเห็ นในเชิ งการ
พัฒนาด้านที่เกี่ ยวข้องด้วย ดังที่คณะอนุ กรรมการฯ ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้เสนอแนว
ทางการบริ หารหลักสู ตรไว้ในวาระที่ ๔.๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ การจัดวาระสื บเนื่องเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
มอบงานเลขานุ การสภาฯ จัดให้มีรายงานความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย เช่น การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า การปรับ
สถานภาพสานักงานบัณฑิ ตศึกษา การปรับระบบการบริ หารการจัดการศึกษาให้ เป็ นระบบเดี ยว
โดยใช้ภาระงานเป็ นหลัก การประเมินโครงการการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ฯลฯ อย่างน้อย ๑ เรื่ อง
ในวาระสื บเนื่ องเพื่อทราบ โดยครั้งต่อไปขอให้เสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
๖.๒ กาหนดวางศิลาฤกษ์อาคารอานวยการ
อธิ ก ารบดี เรี ย นเชิ ญกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ร่ วมเป็ นเกี ย รติ ใ นพิ ธี
วางศิลาฤกษ์อาคารอานวยการ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เมื่อไม่มีกรรมการเสนอเรื่ องอื่ นใดอีก ประธานขอบคุ ณกรรมการทุกท่านแล้ว
ปิ ดประชุ ม โดยก าหนดประชุ ม ครั้ งต่ อไป วันเสาร์ ที่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๕๐ หลัง จากเสร็ จ พิ ธี
วางศิลาฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ปิ ดประชุ มเวลา ๑๒.๑๐ น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต ศุภอักษร
นางนฤชล เรื อนงาม
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

นางพรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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