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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑
วันเสาร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑
ณ ห้ องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอิิการดีี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
*************************************************************

ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรี สอ้าน
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์
๓. นายแพทย์ชูชยั
ศรชานิ
๔. นายโชคชัย
ช่วยณรงค์
๕. นายไชยวัฒน์
เตรี ยมสันติภาพ
๖. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ
๗. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
๘. ดร.วิโรจน์
ศรี โภคา
๙. นายวิวฒั น์
ศัลยกาธร
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั
เทียนน้อย
๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
เทพสุ ภรณ์กุล
๑๒. อาจารย์วริ ัช
จาบถนอม
๑๓. อาจารย์อุทิน
รวยอารี
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิสา
เมลานนท์
๑๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
คามา
๑๖. อาจารย์จินดา
เนื่องจานงค์
๑๗. อาจารย์วชั รพงษ์
ครู เกษตร
๑๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน
นิธิไชโย
๑๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั
ศิริภกั ดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
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

ผู้ไม่ มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ดร.ญาณพล
ดร.สุ ชาติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล
อาจารย์พรพรรณ

แสงสันต์
เมืองแก้ว
วิริยะกุล
นินนาท

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนคณาจารย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(ติดภารกิจ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดภารกิจ)
/ผู้เข้ าร่ วมประชุม

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. นายสุ ชาติ
๒. นางนฤชล
๓. นางสาวจิตติมา

ทาตะนาม
เรื อนงาม
ศรี วรรณโสภณ

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.
ระเดียดวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระิานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราด
๑.๑ แต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด้วย ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พ นิ ต ศุภอักษร ซึ่ ง เป็ นผูช้ ่ วยเลขานุ การสภาฯ
ครบวาระการปฏิบตั ิหน้าที่ ในตาแหน่ งผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งให้
นายสุ ชาติ ทาตะนาม นิ ติกร ๘ ปฏิ บตั ิหน้าที่รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดี ซึ่ งรวมถึ ง
ตาแหน่งผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วนั ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อความถูกต้องเหมาะสมในการสรรหาอธิ การบดี คณะกรรมการสรรหาฯ
จึงเสนอให้เพิ่มข้อความใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยคุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารสรรหาอธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่ า “กรณี การแสดงวิ สั ย ทัศ น์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหากาหนด” ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อบังคับดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
ระเดียดวาระที่ ๒ รัดรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๑ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑. แก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๓ หน้า ๘ มติที่ประชุม
จาก “ ๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็ นกรรมการ
๓. ประธานกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ”
เป็ น “ ๒. อาจารย์ วริ ัช จาดถนอม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็ นกรรมการ
/๓. รองศาสตราจารย์ ีร.วิชัย...

-๓-

๓. รองศาสตราจารย์ ีร.วิชัย เทียนน้ อย ประธานกรรมการ
ส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ”
๒. แก้ไขผูต้ รวจรายงานการประชุม
จาก “นางพรพรรณ นินนาท”
เป็ น “อาจารย์ พรพรรณ นินนาท”
๓. เพิม่ เติมระเบียบวาระที่ ๔.๑ มติที่ประชุมข้อ ๔ หน้า ๗
จาก “๔. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาวิจยั โดยด่วนเกี่ ยวกับระบบการบริ หารจัด
การศึกษาภาคพิเศษในประเด็นโครงสร้างศูนย์จดั การศึกษา กระบวนการบริ หารจัดการและผลลัพธ์
ด้านจานวนนักศึกษาที่ ควรจะเป็ น เพื่อหาจุ ดคุ ม้ ทุนและเกณฑ์การเบิ กจ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม
(Basic Standard : Structure, Process, Outcome; SPO) เพื่อเป็ นข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัยในการ
กาหนดนโยบายการบริ หารจัดการการศึกษาภาคพิเศษให้ผทู ้ ี่จะดารงตาแหน่งอธิ การบดีในการเสนอ
วิสัยทัศน์ในการบริ หารต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
เป็ น “๔. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาวิจยั โดยด่วนเกี่ ยวกับระบบการบริ หารจัด
การศึกษาภาคพิเศษในประเด็นโครงสร้างศูนย์จดั การศึกษา กระบวนการบริ หารจัดการและผลลัพธ์
ด้านจานวนนักศึกษาที่ควรจะเป็ น สิ่ งอำนวยควำมสะดวกของศู นย์ คุ ณภำพ และมำตรฐำน

กำรศึ กษำ ทั้งนี้เนื่ องจำกเป็ นควำมเห็น ของผู้ แ ทนนั กศึ กษำในคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กิจ กำรมหำวิท ยำลัย เพื่ อ หาจุ ด คุ ้ม ทุ น และเกณฑ์ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม (Basic
Standard : Structure, Process, Outcome; SPO) เพื่อเป็ นข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัยในการกาหนด
นโยบายการบริ หารจัดการการศึกษาภาคพิเศษให้ผทู ้ ี่จะดารงตาแหน่งอธิ การบดีในการเสนอวิสัยทัศน์
ในการบริ หารต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ระเดียดวาระที่ ๓ เรื่องสื ดเนื่องเพือ่ พิจารณา
๓.๑ พิ จ ารณาหลัก สู ต รใหม่ หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พัฒนาการเกษตร
ผูช้ ่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุ มครั้ งก่ อน ได้พิจารณาหลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ
เกษตร แล้วมีมติให้สาขาวิชาเป็ นผูช้ ้ ีแจงข้อมูลเพื่อความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา ที่ไม่ได้สาเร็ จการศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ หรื อสาขา
วิทยาศาสตร์ มาก่อน เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๒. วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการเกษตร
/๓. ความต้องการของ...

-๔-

๓. ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้ าหมาย
ดร.สถาพร ดียงิ่ จึงนาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
๑. เนื่องจากหลักสู ตรนี้ เป็ นหลักสู ตรที่ศึกษาถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ ดังนั้น จึงไม่จากัดให้รับเพียงบัณฑิตสาขาเกษตรหรื อสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยพิจารณา
เห็นว่าบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี สาขาใด ๆ ก็ตาม จะมีพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน และผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
ในหลักสู ตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ
๒. ผูท้ ี่ไม่ได้สาเร็ จการศึกษาด้านการเกษตร จะต้องผ่านการทดสอบด้าน
การเกษตร และต้องศึกษาวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านการเกษตร ๑ รายวิชา
ที่ประชุมมีขอ้ อภิปรายและข้อสังเกต สรุ ปได้ดงั นี้
๑. หลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรที่มีประโยชน์ เนื้ อหาส่ วนใหญ่เป็ นการจัดการ
การเกษตรตามแนวพระราชดาริ และทฤษฎี ใหม่ ดังนั้นอาจปรั บชื่ อสาขาเป็ น สาขาการจัดการการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และต้องตั้งชื่ อปริ ญญาให้สอดคล้องกับเนื้ อหาหลัก ตามมาตรฐาน
การตั้งชื่อปริ ญญา
๒. ควรระบุ เ ป้ าหมายให้ ชัด ว่ า ต้อ งการยกระดับ ผู ้ป ระกอบการ หรื อ
เกษตรกร หรื อต้องการดึงบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข่าสู่ ภาคเกษตรกรรม
๓. การเป็ นหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ตด้านการเกษตร ต้องมีการ
วิจยั เพื่อตอบสนองท้องถิ่นด้านการแก้ปัญหาการเกษตรของท้องถิ่น
๔. ภาคีที่จะให้ความรู ้ ตามที่ระบุ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหิ นซ้อน
ยังไม่ใช่ตน้ แบบที่เหมาะสม
๕. ควรเชิ ญกลุ่มอาชี พด้านการเกษตรมาสัมมนา เพื่อพัฒนาหลักสู ตรด้าน
การเกษตรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่นและเป็ นที่ยอมรับ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการ
มีส่วนร่ วมของบุคลากรทางด้านการเกษตรในการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต
๖. ควรมี การวางแผนการเลื อกผูส้ อนทั้งภายในและภายนอก การเลื อก
ผูเ้ รี ย น การประเมิ นผล และการให้ผูเ้ รี ย นและผูส้ อนมี ส่ ว นร่ วมในการวางแผนการจัดการเรี ย น
การสอน
๗. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่มี
ความต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อนาสู่ ศูนย์กลางแห่ งความเป็ นเลิศ เช่น การพัฒนา EQ และ IQ ของ
บัณฑิต การสอนรายวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างพอเพียง และยัง่ ยืน
มติทปี่ ระชุ ม ให้นากลับไปพิจารณาทบทวนประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ โดยให้
ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการก่อน แล้วนาเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
/๑. ทบทวนชื่อปริ ญญา...
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๑. ทบทวนชื่ อ ปริ ญญาให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานการตั้ง ชื่ อ ปริ ญญา
เนื่องจากการตั้งชื่อปริ ญญาใด ๆ ต้องมีเนื้อหาที่ลุ่มลึกในศาสตร์ แห่งปริ ญญานั้น ๆ
๒. นาข้ออภิปรายและข้อสังเกตจากที่ ประชุ มไปประกอบการปรับปรุ ง
เอกสารหลักสู ตรให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
๓.๒ การศึกษาเกี่ยวกับระบบบริ หารจัดการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนา นาเสนอผลการศึ ก ษาวิจยั ด่ วนตามมติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ งก่ อ น เกี่ ย วกับ ระบบการบริ หารจัด
การศึกษาภาคพิเศษ เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ สภามหาวิทยาลัยในการกาหนดนโยบายการบริ หารจัดการ
การศึกษาภาคพิเศษให้ผูเ้ ข้ารับการสรรหาอธิ การบดี นาไปประกอบการพิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ใน
การบริ หารต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยสรุ ปผลเกี่ยวกับจานวนศูนย์ฯ จานวนนักศึกษาแต่ละสาขา
ในแต่ละศูนย์ฯ สัดส่ วนนักศึกษา/อาจารย์เปรี ยบเทียบระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ข้อมูลอาจารย์
ผูส้ อน โครงสร้างการบริ หาร รายรับ-จ่าย โดยมีประเด็นเสนอที่ควรพิจารณา ได้แก่ ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล คุณภาพด้านวิชาการ ดังรายละเอียดในเอกสารผลการศึกษาวิจยั
ที่ประชุมมีขอ้ สังเกต สรุ ปได้ดงั นี้
๑. จุดบอดในการบริ หารจัดการการศึกษาภาคพิเศษที่มหาวิทยาลัยต้องเร่ ง
ปรับปรุ งแก้ไขโดยด่วน ได้แก่ ฐานข้อมูล ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ต้ งั ที่มีการบริ หารจัดการไม่คุม้ ทุน
และศูนย์ให้การศึกษานอกที่ต้ งั ที่มีทาเลที่ต้ งั ใกล้กนั มาก
๒. ให้ก ลไกการประกัน คุ ณภาพภายในมหาวิ ท ยาลัย ครอบคลุ ม ถึ ง การ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภาคพิเศษของศูนย์ให้การศึกษาทุกศูนย์ดว้ ย
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้การเสนอวิสัยทัศน์ของผูเ้ ข้ารับการสรรหาอธิ การบดี มีประเด็นใน
การพัฒนาการบริ หารจัดการการศึกษาภาคพิเศษ ต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย
๒. มอบมหาวิ ท ยาลัย ท าวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ ต่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเพิ่ ม ความ
สมบูรณ์ของการศึกษาวิจยั ด้านคุณภาพของศูนย์ให้การศึกษานอกที่ต้ งั (โดยอาจใช้มาตรฐานของศูนย์
ให้การศึกษานอกที่ ต้ งั ของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็ นแนวทาง) ความคุ ม้ ทุ น รวมทั้งการรั บฟั งความ
คิดเห็น แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกปี
๓. มอบมหาวิทยาลัยนาข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุ งการดาเนินงาน
๓.๓ หารื อเกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งของผูอ้ านวยการ
ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จการมหาวิท ยาลัย หารื อ เกี่ ย วกับ การดารง
ตาแหน่ งของผูู ู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ รวมถึ งผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดี ว่าเป็ น
/ที่ไม่มีวาระ โดย...
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ตาแหน่ ง ที่ ไ ม่มี วาระ โดยผูด้ ารงตาแหน่ ง ต้องเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ ก ษา สาย
สนับสนุน เท่านั้น
ประธานชี้ แจงว่า การที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้าราชการสายวิชาการ ให้
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีที่ผา่ นมานั้น เป็ นการแต่งตั้งเพื่อให้มีผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ไป
ระยะหนึ่ ง ขณะที่ยงั ไม่มีขา้ ราชการสายสนับสนุ น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ระยะ ๓ ปี แรกเท่านั้นและจะไม่แต่งตั้งข้าราชการสายวิชาการมาดารงตาแหน่งอีก และหากข้าราชการ
สายสนับ สนุ นยัง ไม่ พ ร้ อมก็ ใ ห้แต่ ง ตั้ง ข้า ราชการสายสนับ สนุ นรั ก ษาการไปก่ อน ส่ วนตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการสถาบัน ส านัก และศู น ย์ เป็ นต าแหน่ ง ที่ มี ว าระ ผูท้ ี่ จ ะด ารงต าแหน่ ง ผูอ้ านวยการ
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิชาการเป็ นหลักก็ควรเป็ นข้าราชการสายวิชาการ
มติที่ประชุ ม เห็ นชอบให้ปรั บแก้ขอ้ บังคับ หากยังมี ความไม่ชัดเจน โดย
มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั เทียนน้อย ช่วยตรวจสอบ ก่อนนาเสนอลงนาม
ระเดียดวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ พิจารณาอนุมตั ิปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริ ญญา
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่าสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
เมื่ อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ เห็ นชอบและเห็ นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ
ปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต และอนุ ปริ ญญา แก่นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ที่
สาเร็ จการศึกษาภาคเรี ยนที่ ๓/๒๕๕๐ รวม ๑,๕๕๙ คน จาแนกเป็ น
ปริ ญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๑ คน
ปริ ญญาโท
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
๑ คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๑ คน
ปริ ญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษา
๙๐ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๔๙๕ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๑๔๑ คน
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
๘๒๕ คน
อนุปริ ญญา
สาขาวิทยาศาสตร์
๒ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
๓ คน
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิ

/๔.๒ พิจารณาหลักสูตรใหม่ ...
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๔.๒ พิจารณาหลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสุ ขภาพ
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่าสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุ ขภาพ และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็ นชอบ (ซึ่ งกาหนดจะเปิ ดสอนในภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๒) โดยมีขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสู ตร นักศึกษาควรมีความรู ้เรื่ องสถิติวิจยั ก่อนการเรี ยนวิชาระเบียบวิธีวิจยั
หนัง สื อที่ ระบุ ไว้ค่ อนข้า งอ่ อนและไม่ สอดคล้องกับ รายวิช าในหลัก สู ตร หน่ วยกิ ตรวมทั้ง หมด
มากเกินไปสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็ จปริ ญญาตรี ตรงสาขา
มติทปี่ ระชุ ม มอบสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสู ตร แล้วจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ มีขอ้ สังเกตว่าอาจารย์
ประจาหลักสู ตรชุดที่ปรับแล้ว คนที่ ๒ มีคุณสมบัติไม่ตรงสาขา
๔.๓ รายละเอียดตัวชี้วดั ก.พ.ร. ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่สะท้อนเอกลักษณ์
และจุดเน้น
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่าตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดให้มหาวิทยาลัยเสนอตัวชี้ วดั ในมิติดา้ นประสิ ทธิ ผลประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ส ะท้อ นเอกลัก ษณ์ แ ละจุ ด เน้ น รวมทั้ง วัต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ จานวน ๔ ตัวชี้ วดั (เพิ่มจาก
ปี ๒๕๕๑ ๑ ตัวชี้วดั ) ซึ่งคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบให้เสนอ ๓ ตัวชี้ วดั เดิ มในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่ม
ตัวชี้วดั เกี่ยวกับระดับความสาเร็ จและประสิ ทธิ ผลการให้บริ การวิชาการวิชาชีพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ เสนอคานิ ยาม ค่าเป้ าหมายต่าง ๆ และเกณฑ์การให้คะแนน จึงนาเรี ยนสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้เสนอ ก.พ.ร. ต่อไป
มติที่ประชุ ม เห็ นชอบตัวชี้ วดั ที่สะท้อนเอกลักษณ์ และจุดเน้น คานิ ยาม
และค่าเป้ าหมายตามที่เสนอทั้ง ๔ ตัวชี้วดั โดยขอให้มีการปรับ ดังนี้
๑. ปรั บ ชื่ อ ตัว ชี้ วัด ที่ ๓.๑ เป็ น “ระดับ ความส าเร็ จ ของการพัฒ นา
สมรรถนะนัก ศึ ก ษาให้มี ค วามสามารถเป็ นที่ ย อมรั บ ” แล้ว นิ ย ามศัพ ท์ค าว่า “นัก ศึ ก ษา” ในที่ น้ ี
หมายถึง สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการศึกษาปฐมวัย

/๒. การประเมินระดับ...

-๘-

๒. การประเมิ น ระดับความส าเร็ จของตัว ชี้ วดั ที่ ๓.๒ และ ๓.๓ ระดับ
ความสาเร็ จของการพัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ให้เป็ นศูนย์กลางพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็ นที่ยอมรับในภาคตะวันออก และระดับความสาเร็ จของการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และบริ การวิชาการ ควรเป็ นการประเมินว่าได้
ดาเนินการบรรลุตามแผนมากน้อยเพียงไร
๓. การประเมินตัวชี้ วดั ที่ ๓.๔ ระดับความสาเร็ จและประสิ ทธิ ผลของการ
ให้บริ การวิชาการและวิชาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
๔.๔ แผนปฏิบตั ิราชการ ปี ๒๕๕๒ และคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สรวยสุ วรรณ รองอธิ การบดีวางแผนและ
พัฒ นา น าเสนอแผนปฏิ บ ัติ ร าชการ ปี ๒๕๕๒ และค าขอตั้ง งบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อขออนุมตั ิ โดยสรุ ปรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณดังนี้
ประมาณการรายรับทั้งสิ้ น
๓๑๔,๒๕๗,๗๐๐ บาท
จัดสรรเป็ นงบดาเนินการภารกิจประจา
๒๐๔,๑๕๕,๔๗๕ บาท
จัดสรรเป็ นงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์
๒๗,๗๓๕,๖๒๕ บาท
จัดสรรเป็ นงบดาเนินการเฉพาะทาง
๓๑,๗๙๙,๗๐๐ บาท
จัดสรรเป็ นงบงานเร่ งด่วน (ก่อสร้าง)
๔๒,๐๖๙,๓๐๐ บาท
ที่ประชุม มีขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ ปี ถัดไป ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยต้องตั้งงบประมาณ และกาหนดตัวบ่งชี้ ให้ทุกคณะทางาน
วิจยั โดยใช้แผนเป็ นเครื่ องมือในการผลักดัน
๒. งบดาเนินงานเฉพาะทาง เช่น เงินบารุ งหอพักนักศึกษา อาจทาเป็ นแผน
แม่บทในการพัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากเงินค่าบารุ งหอพัก เพื่อให้มีเงินบริ หารจัดการให้ดีข้ ึน
๓. ควรจัด ท าแผนงบประมาณกองทุ น ด้า นงานวิจ ัย โดยให้ มี ง านวิจ ัย
มหาวิทยาลัย งานวิจยั พื้นฐาน งานวิจยั และพัฒนา (R&D) และ R2R (routine to research)
๔. ควรจัดสัมมนาเพื่อจัดทาแผนแม่บทด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็นชอบแผนปฏิบตั ิราชการที่เสนอ
๒. อนุ ม ัติ ค าขอตั้ง งบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยให้แจกแจงงบประมาณในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
/ในส่วนที่จดั สรรแก่...

-๙-

ในส่ วนที่จดั สรรแก่งานบริ หารกลางบางคล้า และส่ วนที่จดั สรรแก่หน่วยงานเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน
ที่บางคล้า เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๓. ให้รายงานประสิ ทธิ ภาพการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย
๔.๕ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เพิม่ เติม)
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า ตามที่ที่ประชุมครั้งก่อนได้
ให้ความเห็ นชอบใน (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษไปแล้วนั้น แต่เนื่ องจาก (ร่ าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ไม่ได้
จาแนกกลุ่ มบุ ค ลากรภายนอกที่ เป็ นกรรมการดาเนิ นงานในศูนย์ให้ก ารศึกษาที่มีจานวนนักศึกษา
ต่างกัน ทาให้ไม่สอดคล้องกับการบริ หารจัดการจริ ง จึงนาเสนอ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม)
โดยปรั บ อัต ราค่ า ตอบแทนกรรมการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื่ อ ใช้ ใ น
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ อีกครั้ง
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบตาม (ร่ าง) ที่เสนอ
๔.๖ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ว่า ด้วยการรั บ จ่ า ยเงิ น
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาโครงการความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ผูช้ ่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า สภาวิชาการในการประชุ ม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ มีมติเห็นควรให้แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษาโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยปรับ
ค่าตอบแทนผูส้ อนและวิทยากร
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ นชอบตาม (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วย
การรับจ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาโครงการความร่ วมมื อทางวิชาการระหว่างกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. เห็ น ชอบให้ ห ลัก สู ต รมี ส าระเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุ ค คล การ
บริ หารงานการเงิน และการบริ หารงานพัสดุ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผเู้ รี ยน
/๔.๗ (ร่ าง) ข้อบังคับ...

- ๑๐ -

๔.๗ (ร่ า ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการก าหนดชั้น
สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ผูช้ ่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า การพิจารณาให้ปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ทุกปี มักเกิ ดประเด็นปั ญหาในการพิจารณานับคะแนน กรณี ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไม่สามารถเข้าประชุมได้ทุกคน ประกอบกับปัจจุบนั บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัย
มีฐานะเที ยบเท่าคณะ และบริ หารงานโดยคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ จึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในการแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ว่าด้วยการกาหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์ก ารให้ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในประเด็น
ต่อไปนี้
๑. เรี ยงลาดับข้อ แห่ งข้อบังคับ ให้นาองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
มาเป็ นลาดับก่อนขั้นตอนการพิจารณา (โดยย้ายจากข้อ ๑๐ เดิม มาเป็ น ข้อ ๘)
๒. แก้ไขชื่ อ “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” เป็ น “คณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตวิทยาลัย” ในข้อ ๘ (๓) และวรรค ๓ แห่ งข้อบังคับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่ อคณะกรรมการ
ที่ปรับเปลี่ยน
๓. แก้ไขการพิจารณา ในข้อ ๑๑ จาก “…ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด” เป็ น “…ต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมกำร
ทั้งหมดทีเ่ ข้ ำประชุ ม”
๔. เพิ่ม “ข้อ ๑๒ วิธีการประชุม ให้นาข้อบังคับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มาใช้โดยอนุโลม”
มติที่ประชุ ม เห็นชอบตาม (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ว่าด้วยการกาหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เสนอใน
ประเด็น ที่ ๑, ๒ และ ๔ ส่ วนประเด็นที่ ๓ ให้คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
๔.๘ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณภาพครู พ.ศ. ๒๕๕๑
ผูช้ ่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ มีมติให้สถาบันพัฒนาคุ ณภาพครู เป็ นส่ วนงาน
ภายในตามพระราชบัญญัติการบริ หารส่ วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัย
จึงนาเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๘.๑ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู พ.ศ. ๒๕๕๑
/๔.๘.๒ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัย…
รของ...

- ๑๑ -

๔.๘.๒ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง จัดตั้งสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ตาม (ร่ า ง)ที่ เ สนอทั้ง ๒ ฉบับ โดยให้ เ พิ่ ม บท
เฉพาะกาลเกี่ยวกับการดาเนิ นการของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ตามมติสภามหาวิทยาลัยให้ดาเนิ นไป
ได้ตามข้อบังคับนี้
๔.๙ การสรรหาอธิการบดี และรักษาการอธิการบดี กรณี ยงั มิได้มาซึ่งอธิการบดี
ประธาน แจ้งว่าได้รับหนังสื อจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ลงวัน ที่ ๒๖ กัน ยายน ๒๕๕๑ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ ผู้แ ทนผู้บ ริ หาร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผูแ้ ทนคณาจารย์ และผูเ้ ข้ารับการสรรหาอธิการบดี เสนอประเด็นการสรรหาอธิ การบดี
มี ส าระเรื่ อ งการสรรหาอธิ ก ารบดี ตรงกัน ว่ า การลงมติ เ ลื อ กอธิ ก ารบดี ค วรรอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ก่อน เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่จะต้องทางานร่ วมกันในอนาคต
ประธาน ชี้ แจงว่ า สภามหาวิ ท ยาลัย ให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ องนี้ มาก แต่
เนื่องจากอธิ การบดีปัจจุบนั จะครบวาระ จึงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิในสภาชุดเดิม
ซึ่ งได้รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิในกรรมการชุ ดใหม่ เป็ นกรรมการ
สรรหา เพื่อให้ได้อธิ การบดีทนั ตามกาหนด
มติที่ประชุ ม เห็ นชอบให้ก ารสรรหาอธิ ก ารบดี ดาเนิ นการต่อไป โดยให้
กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ชุ ดใหม่ที่ มี กรรมการสภาฯผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งในปี ๒๕๕๑ เป็ นผูล้ งมติเลือกอธิ การบดี ส่ วนการรักษาการตาแหน่งอธิ การบดีน้ นั ให้นาไป
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๑๐ การสรรหาคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ผูช้ ่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการสรรหา
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ได้ดาเนินการสรรหาผูส้ มควรดารงตาแหน่งคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเสนอ
ชื่ อผูผ้ ่านการสรรหา จานวนสามคน ตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ ว่า ด้วยการ
บริ ห ารบัณฑิ ตวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง ขอให้ ผูท้ ี่ ผ่า นการสรรหาดัง กล่ า ว แสดง
วิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คนละ ๓๐ นาที โดยไม่มีขอ้ ซักถาม ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งก่อน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
ผูผ้ า่ นการสรรหาฯ ทั้ง ๓ ราย ได้แก่
๑. ดร.ทวีศิลป์
กุลนภาดล
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะนุช พุฒแก้ว
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
/เมื่อผูผ้ า่ นการสรรหาฯ ...

- ๑๒ -

เมื่อผูผ้ ่า นการสรรหาฯ นาเสนอวิสัยทัศน์ เรี ย บร้ อยแล้ว ที่ ประชุ มใช้การ
ลงคะแนนลับ
มติที่ประชุ ม เลือก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด เป็ นคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ระเดียดวาระที่ ๕ เรื่องสื ดเนื่องเพือ่ ทราด และเสนอเพือ่ ทราด
๕.๑ การดาเนินการกองทุนจากเงินรายได้
ผูช้ ่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้มหาวิทยาลัยประมวล
ระเบียบกองทุนของมหาวิทยาลัยว่ามีกี่กองทุน และเสนอที่ประชุมทราบ จึงขอรายงานว่ามหาวิทยาลัย
มี ก ารจัดตั้ง กองทุ น ตามระเบี ย บมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ รวมทั้ง สิ้ น ๓ กองทุ น ได้แ ก่
กองทุ นพัฒนาและสวัส ดิ ก ารนัก ศึ ก ษา กองทุ นราชภัฏ ราชนคริ นทร์ เ พื่ อพัฒนางานวิจยั และงาน
วิชาการ และกองทุนสวัสดิการ โดยมีผลการดาเนินงานดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
๕.๒ การปรับเปลี่ยนตาแหน่งของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ผูช้ ่ วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า คณะกรรมการบริ หารงาน
บุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่ อวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๕๑ ได้ใ ห้ค วามเห็ น ชอบให้
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ๒ ราย ต่อไปนี้
เปลี่ ยนตาแหน่ ง ตามที่ ยื่นความประสงค์ไว้ไ ด้ โดยพิ จารณาตามความแห่ ง ข้อบัง คับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่งและการ
ตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เรี ยบร้อยแล้ว
๑. นางสาวลัก ษณาพร โรจน์พิ ทกั ษ์กุ ล ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน
อุดมศึกษา (สายสนับสนุ น) เปลี่ยนตาแหน่งจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๗ สังกัดหน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็ นตาแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
๒. นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย
สนับสนุ น) เปลี่ ย นตาแหน่ ง จากตาแหน่ ง ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านบริ หาร ๖ เป็ นต าแหน่ ง นัก วิช าการพัส ดุ ๖
หน่วยงานพัสดุ กองกลาง สังกัดสานักงานอธิ การบดี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ

/ระเดียดวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ

- ๑๓ -

ระเดียดวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ การใช้คานาหน้าชื่อ
คุ ณบุ ญทอง เตี ย รประเสริ ฐ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ฯ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับการใช้คานาหน้าชื่ อ นายแพทย์แล้วตามด้วยชื่ อ ดร. แล้วตามด้วยชื่ อ
ถูกต้องหรื อไม่
ประธานชี้ แจงว่ า ในวงวิ ช าการสามารถใช้ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นาหน้าชื่ อได้ แต่สาหรับคาว่า “นายแพทย์” ต้อง
สอบถามไปยังแพทยสภา เพื่อความถูกต้อง
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 ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
เลิกประชุ มเวลา ๑๕.๐๕ น.
นางนฤชล เรื อนงาม
นางสาวจิตติมา ศรี วรรณโสภณ
ผู้จีรายงานการประชุ ม

นายสุ ชาติ ทาตะนาม
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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