-๑-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
วันเสาร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑
ณ ห้ องมันทองเอก ชั้น ๒ สั มมนาคารบางปะกงปาร์ ค ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
*************************************************************

ผู้เข้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์
๒. นายจานงค์
สวมประคา
๓. นายไชยวัฒน์
เตรี ยมสันติภาพ
๔. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ
๕. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
๖. ดร.วิโรจน์
ศรี โภคา
๗. นายวิฑูรย์
วงษ์สวัสดิ์
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
เทพสุ ภรณ์กุล
๙. อาจารย์วริ ัช
จาบถนอม
๑๐. อาจารย์อุทิน
รวยอารี
๑๑. ดร.จารุ วรรณ
สิ งห์ม่วง
๑๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิม้ งาม
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรพิมล วิริยะกุล
๑๕. อาจารย์มณเฑียร
มุสิกทอง
๑๖. อาจารย์วชั รพงษ์
ครู เกษตร
๑๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน
นิธิไชโย
๑๘. อาจารย์พรพรรณ
นินนาท

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ประธาน
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 สามารถเข้ าประชุมได้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
นายแพทย์ชูชยั
นายโชคชัย
ดร.ญาณพล
นายวิวฒั น์
ดร.สุ ชาติ

ศรี สอ้าน
ศรชานิ
ช่วยณรงค์
แสงสันต์
ศัลยกาธร
เมืองแก้ว

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

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นางนฤชล

เรื อนงาม

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุ มเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ การตอบรับเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน ตอบรับเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ เรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง ผลการคัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จากคณาจารย์ประจา
ผลการคัด เลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ จาก
คณาจารย์ประจา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ มีผไู ้ ปใช้สิทธิ์ คิดเป็ นร้อยละ ๗๒ จากผูม้ ีสิทธิ์ ทั้งหมด
๒๔๗ คน ผลการเลือกตั้งได้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรพิมล วิริยะกุล
- อาจารย์มณเฑียร
มุสิกทอง
- อาจารย์วชั รพงษ์
ครู เกษตร
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย
๑.๓ การพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๐
เชิ ญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่ วมนั่งเป็ นเกี ยรติ ณ เวทีหอประชุ มใหญ่
สวนอัมพรในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่บณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ในวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยจะมีการฝึ กซ้อมบัณฑิตที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิ ต้ ี จอมเทียน ในวันที่
๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ที่ประชุ ม รั บทราบ และแสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จากคณาจารย์ประจา
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

/๑. แก้ไขหน้า ๒ ระเบียบ...

-๓-

๑. แก้ไขหน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ บรรทัดที่ ๑๒
จาก “ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่งกายไว้ทุกข์เป็ นเวลา ๑๐๐ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑”
เป็ น “ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่งกายไว้ทุกข์เป็ นเวลา ๑๐๐ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑”
๒. แก้ไขหน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ บรรทัดสุ ดท้าย
จาก “ของทุนในข้อ ๗ และเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูร้ ับทุน ในข้อ ๕”
เป็ น “ของทุนในข้อ ๘ และเพิม่ เติมคุณสมบัติของผูร้ ับทุน ในข้อ ๙”
๓. แก้ไขหน้า ๙ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ มติที่ประชุม บรรทัดที่ ๒๓
จาก “...ข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิงอื่นที่ไม่ใช่ผเู ้ รี ยน เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา ลูกน้อง
เป็ นต้น”
เป็ น “...ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม อ้า งอิ ง อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้เ รี ยน เช่ น ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้ บังคับบัญชา เป็ นต้น”
๔. แก้ไขหน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ บรรทัดที่ ๔
จาก “๑. มหาวิทยาลัยควรเร่ งดาเนินการแก้ปัญหาจานวนนักศึกษาลด”
เป็ น “๑. มหาวิทยาลัยควรเร่ งดาเนินการแก้ปัญหาจานวนนักศึกษาลดลง”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็นชอบในการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลต่อไปนี้
๑.๑ นางนภาพร พึ่งชาญชัยกุล ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริ หารธุ รกิจ
๑.๒ นายสมคิด เจริ ญกิจ
ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร์
๑.๓ นายณรงค์ อินแบน
ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการพัฒนาชุมชน
/๑.๔ พระอธิการเย็นจุง ...
ะเบียบ...

-๔-

๑.๔ พระอธิ การเย็นจุง ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
การพัฒนาชุมชน
๒. เสนอแนะให้คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควรได้รับปริ ญญากิ ตติมศักดิ์
สรุ ปคุ ณสมบัติของผูส้ มควรได้รับปริ ญญากิ ตติมศักดิ์ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เสนอต่อสภา
วิชาการ และสภาวิชาการควรสรุ ปเหตุ ผลที่ เห็ นสมควรให้ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ ดังกล่ าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกแก่การพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ รายละเอียดการประชุมปรากฏในเอกสารการประชุมลับ
๔.๒ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
มติที่ประชุ ม ให้นายวิฑูรย์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการส่ งเสริ มกิ จการ
มหาวิ ท ยาลัย ฯ ลงคะแนนเพื่ อ เลื อ กผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ว้ก่ อ นเป็ นการลับ และมอบเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยฯ ดาเนิ นการให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูแ้ ทนผู้บริ หาร แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารที่ครบวาระไปเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ให้เรี ยบร้ อยก่อน
แล้วจึงดาเนินการให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป
๔.๓ พิจารณาอนุมตั ิปริ ญญา และอนุปริ ญญา
มติ ที่ป ระชุ ม อนุ มตั ิ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ต และอนุ ป ริ ญ ญา
จานวนรวม ๑,๓๖๑ คน จาแนกเป็ น
ปริ ญญาโท
๗๓ คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๓ คน
ปริ ญญาตรี
๑,๒๔๔ คน
อนุปริ ญญา
๓๑ คน
มีขอ้ เสนอแนะให้สภาวิชาการระบุเหตุผลในการเห็นชอบผลการศึกษาของ
นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาประกอบการนาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งต่อไปด้วย
๔.๔ พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ระดับรองศาสตราจารย์ และระดับ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์)
เลขานุการสภาฯ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกาหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่
เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง อยู่ก่ อ นวัน ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการ โดยมี
รายละเอียดในเอกสารลับ

/มติทปี่ ระชุม

-๕-

มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งผูท้ ี่ เสนอขอกาหนดแต่งตั้งก่ อน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังนี้
- อนุ ม ัติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ง ตั้ง แต่ ว ัน ลงทะเบี ย นรั บ เรื่ อง ก็ ต่ อ เมื่ อ ไม่ มี
ข้อสังเกตให้แก้ไข หรื อมีการแก้ไขเฉพาะคาผิดในเอกสารผลงานวิชาการเท่านั้น
- อนุมตั ิให้แต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ลงทะเบียนรับเอกสารที่แก้ไขเรี ยบร้อย
แล้วครั้งสุ ดท้าย ก็ต่อเมื่อมีขอ้ สังเกตให้แก้ไขในเนื้อหา
๒. ให้มีการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.(กรณี วนั กาหนด
แต่งตั้ง)
๓. มอบสภาวิชาการให้ ค วามเห็ น ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย ฯ หลัง จากการ
พิจารณากลัน่ กรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๔. มอบคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ ง ทางวิช าการพิ จารณาปรั บปรุ ง
เกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อใช้สาหรั บผูเ้ สนอขอกาหนดแต่งตั้ง
หลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
๕. มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินการสอนกับ
การปฏิบตั ิงานสอนจริ ง
๖. ให้ เ สนอคะแนนการประเมิ น และข้ อ สั ง เกตในการแก้ ไ ขจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ในเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วย
๗. อนุมตั ิ และไม่อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการดังนี้
- อนุ มั ติ ใ ห้ ผู ้ ช่ วยศาส ตราจารย์ ป ฐวี ร์ วิ จ บ ด ารงต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สาขาหลักสู ตรและการสอน ตั้งแต่วนั ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐
- อนุ ม ตั ิ ใ ห้ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธี ประจงศัก ดิ์ ดารงตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เนื่องจากผลการ
พิจารณางานวิจยั จากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เห็นสมควรผ่านอย่างเป็ นเอกฉันท์ แม้วา่ จะมีขอ้ สังเกตให้
แก้ไข
- อนุ มตั ิให้อาจารย์เรณู ขวัญฉาย ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาหลักสู ตรและการสอน ตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๐
- อนุ มตั ิให้อาจารย์ ดร.เจริ ญ แก้วประดิษฐ์ ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาคณิ ตศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๐
/- อนุมตั ิให้อาจารย์ ...

-๖-

- อนุ มตั ิให้อาจารย์ ดร.จารุ วรรณ สิ งห์ม่วง ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาคณิ ตศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๐
- อนุ มตั ิให้อาจารย์สมศักดิ์ คามา ดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วนั ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมเห็นควรให้ตดั สาขา
ย่อย (เครื่ องกล) ออกจากชื่อสาขา เนื่องจากการระบุสาขาย่อยจะมีผลต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งต้องตรงตามสาขาย่อยนั้น ๆ ด้วย
- อนุ มตั ิให้อาจารย์ ดร.ปิ ยะนุ ช พุฒแก้ว ดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วนั ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐
- อนุมตั ิให้อาจารย์อภิรดี เมืองเดช ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาเคมี ตั้งแต่วนั ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
- อนุ มตั ิให้อาจารย์สุทธิ แสงพนัสธาดา ดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาชีววิทยา ตั้งแต่วนั ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
- อนุ มตั ิให้อาจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาเคมี ตั้งแต่วนั ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙
- ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ งอาจารย์ ดร.ทวี ศิ ล ป์ กุ ล นภาดล เป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิไม่เป็ นเอกฉันท์ และมติ
ที่ประชุ มกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเห็ นว่า ผลการวิจยั มีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
ไม่สามารถแก้ไขได้
๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ นชอบให้นายกลยุทธ ฉายแสง พ้นจากการเป็ นกรรมการส่ งเสริ ม
กิ จการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วนั ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตามที่ขอลาออก โดยมิ ตอ้ งมี การแต่งตั้ง
ทดแทน เนื่องจากเหลือเวลาที่จะครบวาระ ๕๗ วัน
๒. เห็นชอบใน (ร่ าง) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย
๓. ให้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยชุ ดใหม่
หลังจากที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเรี ยบร้ อยแล้ว แต่หากเหลือวันที่
กรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยรักษาการน้อยกว่า ๓๐ วัน และยังไม่ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้
เลขานุการดาเนินการให้มีการสรรหาและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งต่อไป

/๔.๖ พิจารณาอนุมตั ิ...

-๗-

๔.๖ พิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
(เพิม่ เติม)
มติทปี่ ระชุ ม
๑. อนุมตั ิเงินรับฝากค่าประกันของเสี ยหาย ที่ตอ้ งจ่ายคืนแก่บณั ฑิต ที่มา
ลงทะเบี ย นเข้า รั บ พระราชทานปริ ญญาบัต ร ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๐ เพิ่ ม เติ ม จากที่ อนุ ม ัติไ ว้เดิ ม อี ก
๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยเป็ นเงิ นส าหรับบัณฑิ ตภาคปกติ ๕๕๐,๐๐๐ บาท และบัณฑิ ตภาคพิเศษ
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้แจกแจงยอดเงินต่อไปนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป
- ยอดเงินรับฝากค่าประกันของเสี ยหายทั้งหมด
- ประมาณการยอดเงินที่ตอ้ งจ่ายคืนแก่บณั ฑิตในปี งบประมาณ ๒๕๕๑
- ยอดเงินที่ได้รับอนุมตั ิไว้เดิม
- ยอดเงินที่ตอ้ งการขออนุมตั ิเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ ทราบ และเสนอเพือ่ ทราบ
๕.๑ ชี้แจงรายงานการเงินหลังการปรับปรุ งบัญชี
ที่ประชุ ม รั บทราบ ผลการตรวจสอบความถูกต้องของคาหรื อข้อความใน
รายงานการเงิ นหลัง การปรับปรุ งบัญชี ตามข้อสังเกตประชุ มครั้ งก่ อนว่า คาว่า “งบทดลอง” นั้น
ถูกต้องแล้ว เนื่องจาก หมายถึง งบที่จดั ทาขึ้นด้วยการนายอดดุลในบัญชี แยกประเภททัว่ ไปทุกบัญชี
ไม่วา่ จะอยูด่ า้ นเดบิต หรื อด้านเครดิต มาคานวณหายอดคงเหลือทั้ง ๒ ด้าน เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องใน
การบัน ทึ ก บัญ ชี ใ นวัน ใดวัน หนึ่ ง หรื อ เมื่ อ สิ้ น งวดบัญ ชี มิ ใ ช่ “งบทดรอง” ซึ่ งหมายถึ ง เงิ น ที่
กระทรวงการคลังจ่ายและอนุ ญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจานวนที่เห็นควรเพื่อทดรองเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบหรื อข้อบังคับของกระทรวงการคลัง
๕.๒ การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ที่ประชุ ม รั บทราบ การถอน ดร.ลัดดา จาบถนอม ออกจากอาจารย์ประจา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว ซึ่ งมีอาจารย์ประจาหลักสู ตร ๖ คน เพื่อให้
ดร.ลัดดา จาบถนอม เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ไ ด้รับ การอนุ ม ตั ิ โดยสภามหาวิท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่ อวันที่ ๑๘ สิ ง หาคม
๒๕๕๐ เพียงสาขาเดียวเท่านั้น ซึ่ งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ สานักงานบัณฑิตศึกษา ได้ประสานกับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว
/ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ

-๘-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ (ร่ าง) โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู
ณ The Hong Kong Institute of Education วันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ช ะลอโครงการนี้ ไปก่ อ น จนกว่า จะได้ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ชุดใหม่ครบทั้งชุด เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
๖.๒ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
มติทปี่ ระชุ ม ให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ชุ ดใหม่
ครบเรี ยบร้อยก่อนจึงดาเนินการ
๖.๓ ประชุมเชิงวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๑
นายไชยวัฒน์ เตรี ย มสันติภาพ ประชาสัมพันธ์ ประชุ มเชิ งวิชาการของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๑ การพัฒนาประเทศไทยสู่ การเป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู้ (Developing Thailand toward Knowledge Society) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
เมื่ อไม่มีกรรมการเสนอเรื่ องอื่ นใดอี ก ประธานขอบคุ ณกรรมการทุ กท่าน และ
ปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางนฤชล เรื อนงาม
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

นางพรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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