-๑-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑
วันเสาร์ ที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๑
ณ ห้ องประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
*************************************************************

ผู้เข้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
๒. นายแพทย์ชูชยั
๓. นายโชคชัย
๔. นายไชยวัฒน์
๕. นายปรี ชา
๖. ดร.วิโรจน์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
๙. อาจารย์วริ ัช
๑๐. อาจารย์อุทิน
๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิสา
๑๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
๑๓. อาจารย์จินดา
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล
๑๕. อาจารย์วชั รพงษ์
๑๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน
๑๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั
๑๘. อาจารย์พรพรรณ

ศรี สอ้าน
ศรชานิ
ช่วยณรงค์
เตรี ยมสันติภาพ
คชสิ ทธิ์
ศรี โภคา
เทียนน้อย
เทพสุ ภรณ์กุล
จาบถนอม
รวยอารี
เมลานนท์
คามา
เนื่องจานงค์
วิริยะกุล
ครู เกษตร
นิธิไชโย
ศิริภกั ดิ์
นินนาท

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานกรรมการส่ งเสริ มฯ กรรมการ
อธิการบดี
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
ผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการ
รองอธิการบดี
เลขานุการ

ผู้ไม่ เข้ าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์
ดร.ญาณพล
แสงสันต์
นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ
นายวิวฒั น์
ศัลยกาธร
ดร.สุ ชาติ
เมืองแก้ว

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
/ผู้เข้ าร่ วมประชุม

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต
๒. นางนฤชล

ศุภอักษร
เรื อนงาม

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ คู่มือจรรยาบรรณ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ได้จ ัด ท าเอกสารคู่ มื อ จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา แจกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ พิจารณา
๓.๑ (ร่ า ง) ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูบ้ ริ หาร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้ปรับปรุ งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหา
ผูบ้ ริ หารต่าง ๆ แล้วเข้ากลัน่ กรองในคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย บัดนี้ คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่ าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูบ้ ริ หาร เรี ยบร้อยแล้ว จานวน
๓ ฉบับ
๓.๑.๑ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้แก้ไขสาระสาคัญเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมและ
เห็นชอบให้เสนอ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ...
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มติที่ประชุ ม เห็ นชอบตาม (ร่ า ง) ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ว่า ด้วยคุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสาระ
สาคัญที่ปรับแก้ มีดงั นี้
๑. แก้ไ ขนิ ย าม คณาจารย์ป ระจ า บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ให้
สอดคล้องกับกฎหมายปั จจุบนั
๒. ให้ เ ลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ นเลขานุ การ และ
ผูอ้ านวยการกองกลาง เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ ตามลาดับ
๓. การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ ด าเนิ น การภายใน
ระยะเวลา ๑๕๐ วัน ก่อนที่อธิ การบดี จะครบวาระ และให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนิ นการแล้ว
เสร็ จ ก่ อ นวันที่ อธิ ก ารบดี จ ะครบวาระ ๙๐ วัน เป็ นการเผื่อระยะเวลาในการดาเนิ นการเพื่ อทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
กาหนดบทเฉพาะกาลเฉพาะกรณี ในครั้งนี้วา่ ให้ดาเนิ นการสรรหา
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ เนื่ องจากอธิ การบดีจะครบวาระ
ใน ๔ เดือนข้างหน้า
๔. กรณี อธิ การบดีพน้ จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ ให้ดาเนิ นการ
สรรหาแล้วเสร็ จ ภายใน ๔๕ วัน
๕. ให้ค ณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการมหาวิท ยาลัย อาจเสนอชื่ อ
ผูส้ มควรดารงตาแหน่งอธิ การบดีได้ไม่เกินหนึ่งชื่ อ
๖. ให้หน่วยงานเสนอชื่อได้หน่วยงานละไม่เกินสองชื่อ
๗. ให้คณะกรรมการสรรหา ดาเนิ นการสรรหาผูม้ ีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๕ โดยให้ก ารแสดงวิ สั ย ทัศ น์ ต่ อ ประชาคมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ประกอบการพิ จ ารณาคัด เลื อ กผูม้ ี
คุ ณ สมบัติ จ านวนไม่ เ กิ น ๓ คน แล้ว จัด ท าบัญ ชี ร ายชื่ อ ตามล าดับ อัก ษร พร้ อ มประวัติ ข้อ มู ล
รายละเอียด วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริ หารมหาวิทยาลัยที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๓.๑.๒ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้แก้ไขสาระสาคัญเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมและ
เห็นชอบให้เสนอ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุ ม เห็ นชอบตาม (ร่ า ง) ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสาระสาคัญที่
ปรับแก้ มีดงั นี้
/๑. แก้ไขนิยาม ...
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๑. แก้ไ ขนิ ย าม คณาจารย์ป ระจ า บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ให้
สอดคล้องกับกฎหมายปั จจุบนั
๒. ตัดข้อ ๕ (๕) ออก เพราะเป็ นคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยูแ่ ล้ว ไม่ใช่คุณสมบัติเพิ่มเติม
๓. แก้ไ ของค์ป ระกอบคณะกรรมการสรรหา ข้อ ๖ (๕) เป็ น
“ผูแ้ ทนจากสภาวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งคัดเลือกกันเอง จานวนหนึ่ งคน เป็ นกรรมการ” ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความเป็ นกลาง และไม่เกิดปั ญหาทับซ้อน
๔. ให้ผอู้ านวยการกองกลาง เป็ นเลขานุการ
๕. กรณี คณบดีจะครบวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการ
สรรหาคณบดีให้แล้วเสร็ จก่อนวันที่คณบดีจะครบวาระ ๖๐ วัน
๖. กรณี คณบดี พ ้นจากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ให้ด าเนิ นการ
แล้วเสร็ จ ภายใน ๔๕ วัน
๗. เพิ่มเติม การได้มาซึ่ งรายชื่อผูด้ ารงตาแหน่งคณบดี โดยการสมัคร
๘. ตัดข้อความ เกี่ ยวกับ การเสนอชื่ อโดยการแบ่ ง เป็ นสองสาย
และเพิ่ มเติ ม “ให้บุค ลากรสายสนับสนุ น มี สิ ทธิ เสนอชื่ อคณบดี ได้ไม่ เกิ นคนละหนึ่ งชื่ อ อาจเป็ น
บุคคลภายในหรื อภายนอกก็ได้” ในข้อ ๖ (๒) แห่งข้อบังคับเดิม
๙. ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริ หารคณะต่อสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและด้วยวาจา
๑๐. ตัดความในข้อ ๑๑ ให้คงเหลือเพียง “ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการ
ตามข้อบังคับนี้”
๓.๑.๓ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูอ้ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้แก้ไขสาระสาคัญเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมและ
และพิจารณาเห็นว่าการเกษียณราชการของผูอ้ านวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ ซึ่ งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
ไม่ถือเป็ นการพ้นตาแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้นาความซึ่ งว่าด้วยการพ้นจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระของอธิ การบดี มาใช้บงั คับแก่การพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม จึงหมายความว่านามาใช้บงั คับแก่การพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระของผูอ้ านวยการโดยอนุ โลมด้วย จึงเห็นชอบให้เสนอ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูอ้ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
/มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ...

-๕-

มติที่ประชุ ม เห็ นชอบตาม (ร่ า ง) ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ น ทร์ ว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาผูอ้ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
สาระสาคัญที่ปรับแก้ มีดงั นี้
๑. แก้ไ ขนิ ย าม คณาจารย์ป ระจ า บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ให้
สอดคล้องกับกฎหมายปั จจุบนั
๒. แก้ไ ของค์ ป ระกอบคณะกรรมการสรรหา “ผู้แ ทนคณบดี
จานวนสองคน” เป็ น “ผูแ้ ทนรองอธิ การบดี หรื อผูแ้ ทนคณบดีในสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่ งคน
เป็ นกรรมการ” และจาก “ผูแ้ ทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็ นอาจารย์หนึ่งคน และข้าราชการ
หนึ่งคน เป็ นกรรมการ” เป็ น “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็ นกรรมการ”
๓. ให้ผอู้ านวยการกองกลางเป็ นเลขานุการ
๔. กรณี ผู้อ านวยการจะครบวาระ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาฯ
ดาเนินการสรรหาให้แล้วเสร็ จก่อนวันที่ผอู ้ านวยการจะครบวาระ ๖๐ วัน
๕. กรณี ผู ้ อ านวยการพ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการแล้วเสร็ จ ภายใน ๔๕ วัน
๖. เพิ่มเติม การได้มาซึ่ งรายชื่ อผูด้ ารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการ โดย
การสมัคร
๗. ตัด ข้อ ความ การเสนอชื่ อ โดยการแบ่ ง เป็ นสองสาย และ
เพิ่มเติม “ให้บุคลากรสายสนับสนุน มีสิทธิ เสนอชื่อผูอ้ านวยการได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ”
๘. ให้ มี ก ารแสดงวิ สั ย ทัศ น์ แ ละแนวทางการบริ หารต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและด้วยวาจา
๙. ตัด ความในข้อ ๑๒ ให้ ค งเหลื อ เพี ย ง “ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น
ผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้”
๓.๒ (ร่ าง) ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้ปรับปรุ งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงาน จึ ง น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้อ บัง คับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจาหน่วยงาน จานวน ๒ ฉบับ

/๓.๒.๑ (ร่ าง) ข้อบังคับ...

-๖-

๓.๒.๑ (ร่ าง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ นทร์ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้แก้ไขสาระสาคัญเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมและ
เห็นชอบให้เสนอ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุ ม เห็ นชอบตาม (ร่ า ง) ข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑โดยสาระสาคัญที่ปรับแก้ มีดงั นี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม “ประธานสาขาวิชา”
๒. เพิ่มข้อความเกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการ และกรณี การพ้น
ตาแหน่งก่อนครบวาระ
๓. คงหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะในการพิจารณาเสนอ
เกี่ ยวกับการดารงตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ประจาในคณะต่อสภามหาวิทยาลัย โดยปรับ
ข้อความให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์
ประจาให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ มี ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกเข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งคน
๕. ให้คณะกรรมการประจาคณะที่ดารงตาแหน่งตามข้อบังคับเดิม
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะชุดใหม่
๖. ตัดความในข้อ ๙ ให้คงเหลือเพียง “ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการ
ตามข้อบังคับนี้”
๓.๒.๒ (ร่ าง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ และส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลมหาวิท ยาลัย ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้แก้ไขสาระสาคัญเพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิมและเห็นชอบ
ให้เสนอ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก
ศูนย์ และส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบตาม (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ และส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสาระสาคัญที่ปรับแก้ มีดงั นี้
/๑. แก้ไขคณะกรรมการ...

-๗-

๑. แก้ไขคณะกรรมการในข้อ ๕ (๒) จาก “รองผูอ้ านวยการ” เป็ น
“รองผูอ้ านวยการซึ่ งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน”
๒. แก้ไขคณะกรรมการในข้อ ๕ (๓) จาก “ผูแ้ ทนสภาวิชาการ
จานวนหนึ่งคน” เป็ น “ผูแ้ ทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวนหนึ่งคน”
๓. เพิ่ มข้อความเกี่ ย วกับ วาระของคณะกรรมการ กรณี ก ารพ้น
ตาแหน่งก่อนครบวาระ คุณสมบัติกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
๔. การประชุ ม คณะกรรมการ ให้ มี ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเข้า
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งคน
๕. ให้คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ และส่ วนราชการ
หรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ดารงตาแหน่ งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ ว่า ด้วยคณะกรรมการ ประจ าสถาบัน ส านัก ศู น ย์ และส่ วนราชการ หรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
๖. ตัดความในข้อ ๙ ให้คงเหลือเพียง “ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการ
ตามข้อบังคับนี้”
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ การเบิกจ่ายเงินในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลัย ฯ น าเสนอว่า มหาวิ ท ยาลัย ได้จ ัดท า (ร่ า ง)
ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทน ตาม (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การนิ เทศ และการเป็ นที่ปรึ กษา
นักศึกษาภาคพิเศษ ที่เสนอ
๒. มอบมหาวิท ยาลัย ศึ ก ษาข้อมู ล ว่า สมควรปรั บ ค่ า ตอบแทนการนิ เทศ
หรื อไม่ อย่างไร หากเห็นสมควรปรับให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ทั้งนี้ การนิ เทศต้องเป็ นการ
ออกนิเทศ ณ สถานฝึ กประสบการณ์ เท่านั้น
๓. เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทน ตาม (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาค
พิเศษ ซึ่งสามารถปรับลดได้ หากมหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลง
๔. มอบมหาวิ ท ยาลัย ศึ ก ษาวิ จ ัย โดยด่ ว นเกี่ ย วกับ ระบบการบริ ห ารจัด
การศึกษาภาคพิเศษในประเด็นโครงสร้างศูนย์จดั การศึกษา กระบวนการบริ หารจัดการและผลลัพธ์
/ด้านจานวนนักศึกษา...

-๘-

ด้านจานวนนักศึกษาที่ควรจะเป็ น สิ่ งอานวยความสะดวกของศูนย์ คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นความเห็นของผูแ้ ทนนักศึกษาในคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อหา
จุดคุ ม้ ทุนและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม (Basic Standard : Structure, Process,
Outcome; SPO) เพื่ อเป็ นข้อมูล แก่ สภามหาวิท ยาลัยในการก าหนดนโยบายการบริ หารจัดการ
การศึ กษาภาคพิเศษให้ผูท้ ี่ จะดารงตาแหน่ งอธิ การบดี ในการเสนอวิสัยทัศน์ในการบริ หารต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๒ การแสดงวิสัยทัศน์ของคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลัย ฯ นาเสนอว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณา เห็ นสมควรให้ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกับอธิ การบดี คณบดี และผูอ้ านวยการฯ ด้วย
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบตามเสนอ ให้แสดงวิสัยทัศน์ คนละ ๓๐ นาที โดยไม่
มีการซักถามจากสภามหาวิทยาลัย
๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า ด้วยอธิ การบดี จะครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อยอย่างต่อเนื่อง จึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์กิ ต ติ คุ ณ ดร.สมหวัง พิ ธิ ย านุ ว ัฒ น์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธาน
๒. อาจารย์วิรัช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็ น
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เที ย นน้อ ย ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ
๔. ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์นิส า เมลานนท์ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ฯ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร เป็ นกรรมการ
๕. อาจารย์จิ น ดา เนื่ อ งจ านงค์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ ผู้แ ทน
ผูบ้ ริ หาร เป็ นกรรมการ
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผูแ้ ทนคณาจารย์ เป็ นกรรมการ
๗. ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อุ ท ัย ศิ ริภกั ดิ์ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ฯ
ผูแ้ ทนคณาจารย์ เป็ นกรรมการ
/๘. นายวิวฒั น์ ...

-๙-

๘. นายวิวฒั น์ ศัลยกาธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ น
กรรมการ
๙. นายปรี ชา คชสิ ทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เป็ น
กรรมการ
๑๐. อาจารย์พรพรรณ นินนาท เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็ นเลขานุการ
๑๑. นางนฤชล เรื อนงาม ผูอ้ านวยการกองกลาง เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสรรหาอธิ การบดีให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน นับจากวัน
แต่งตั้ง
๔.๔ พิ จ ารณาหลัก สู ต รใหม่ หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พัฒนาการเกษตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๑ เมื่ อ วัน ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตร ซึ่ งเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ พบว่ามีประเด็นปลีกย่อยที่ตอ้ ง
แก้ไขในส่ วนของชื่อหลักสู ตร ชื่อปริ ญญา คุณสมบัติผสู ้ มัคร ข้อความในหัวข้อการวัดผล รายวิชาที่
ไม่ปรากฏในรายชื่อแต่มีคาอธิ บายรายวิชา และการอ้างอิงความต้องการตลาดแรงงาน
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ส าขาวิ ช ามาน าเสนอข้อ มู ล ในการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา
๒. วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการเกษตร
๓. ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้ าหมาย
๔.๕ พิจารณากรอบการประเมินอธิการบดี และคณบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๑
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในกรอบการประเมินอธิ การบดี และคณบดี เพื่อจะได้ใช้ในการประเมิน
รอบ ๑๒ เดือน และรายงานต่อ ก.พ.ร. ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๑ ต่อไป นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอให้
ผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งอธิ การบดีตอ้ งลงนามรับรองกับสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะได้เป็ นเป้ าหมายในการ
ประเมินตามกรอบอีกด้วย โดยกรอบการประเมินจะประกอบด้วย ๒ มิติ คือ
มิติที่ ๑ ระดับความสาเร็ จของการบริ หารงาน
มิติที่ ๒ ความสามารถในฐานะเป็ นอธิการบดี/คณบดี
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบ
/ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ อง...

- ๑๐ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ ทราบ และเสนอเพือ่ ทราบ
๕.๑ แจ้งรายละเอียดการขออนุมตั ิงบประมาณเงินรายได้ (เพิ่มเติม)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอรายละเอียดโครงการ ซึ่ งที่ประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งก่อน ได้อนุ มตั ิในหลักการไปแล้ว และให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม
บางส่ วน ได้แก่
๕.๑.๑ โครงการการจ้างเหมาที่ปรึ กษาออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หาร การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและประกันคุณภาพ
๕.๑.๒ โครงการการจัดซื้ อจัดจ้างในการบริ หารงานกลาง
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
๕.๒ การแต่ ง ตั้ง ผูอ้ านวยการกองกลาง และหัว หน้ า งานอาคารสถานที่ แ ละ
ยานพาหนะ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่าตามมติคณะกรรมการบริ หารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ ได้พิจารณา
อนุมตั ิเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ ตาแหน่ง จานวน ๒ ตาแหน่ง ดังนี้
๑. นางนฤชล เรื อนงาม เลื่ อนระดับจากเจ้าหน้าที่ บริ หารงานทัว่ ไป ๗
เป็ นเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๘ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกองกลาง สานักงานอธิ การบดี
๒. นายธวัชชัย อุดมอารยะ เลื่ อนระดับจากเจ้าหน้าที่ บริ หารงานทัว่ ไป ๖
เป็ นเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๗ ดารงตาแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
๕.๓ การประเมินค่างานเพื่อการกาหนดระดับตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ งที่
๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาเห็นชอบค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี้
๑. กาหนดระดับตาแหน่ งหัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ สานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ตาแหน่งเลขที่ ๒๐๓ เป็ นระดับ ๗, ๘
๒. ก าหนดระดับ ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านัก งานคณบดี คณะครุ ศาสตร์
ตาแหน่งเลขที่ ๑๑๓ เป็ นระดับ ๗, ๘
๓. กาหนดระดับตาแหน่ งหัวหน้าหน่วยงานบริ หารงานบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดี ตาแหน่งเลขที่ ๐๔๒ เป็ นระดับ ๗
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
/๕.๔ การแปรนโยบายสู่...

- ๑๑ -

๕.๔ การแปรนโยบายสู่ การปฏิบตั ิที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดาเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ บางคล้า รอบ ๑๐ เดือน ที่ผา่ นมา โดยสรุ ปว่ามีการดาเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
มติทปี่ ระชุ ม
๑. รับทราบ
๒. มอบคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ แล ะประเมิ น ผลงาน
มหาวิทยาลัย ติดตามเรื่ องการแปรนโยบายสู่ การปฏิบตั ิที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ฯ นาเสนอว่า กรรมการพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการ ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาเห็ นว่าควรปรั บแบบประเมิ น
คุ ณภาพผลงานทางวิชาการ ซึ่ งเดิ มจะใช้ตามแบบ ก.ค. ที่มีการประเมินผลงานทางวิชาการระดับ
ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ โดยการให้ค ะแนน ให้เ ป็ นการประเมิ น เชิ ง คุ ณ ภาพตามแบบประเมิ น ของ
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล จึ ง น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในหลัก การ และ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ จะได้ทาการปรับเป็ นแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบ
๖.๒ เชิญร่ วมพิธีวางศิลาฤกษ์
อธิ ก ารบดี เชิ ญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนคริ นทร์ ทุ ก ท่า น
ร่ ว มพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์อ าคารบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ในวัน เสาร์ ที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่ งจะแจ้งกาหนดเวลาแน่นอนต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
เมื่ อไม่มีกรรมการเสนอเรื่ องอื่ นใดอี ก ประธานขอบคุ ณกรรมการทุ กท่าน แล้ว
ปิ ดประชุ ม โดยก าหนดประชุ ม ครั้ งต่ อ ไป วัน เสาร์ ที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ หลังเสร็ จพิธีวางศิลาฤกษ์
เลิกประชุ มเวลา ๑๒.๒๐ น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต ศุภอักษร
นางนฤชล เรื อนงาม
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

อาจารย์พรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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