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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
วันเสาร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ ห้ องประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
*************************************************************

ผู้เข้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรี สอ้าน
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์
๓. นายแพทย์ชูชยั
ศรชานิ
๔. นายโชคชัย
ช่วยณรงค์
๕. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ
๖. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
๗. ดร.วิโรจน์
ศรี โภคา
๘. ดร.สุ ชาติ
เมืองแก้ว
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
เทพสุ ภรณ์กุล
๑๐. อาจารย์อุทิน
รวยอารี
๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิสา
เมลานนท์
๑๒. อาจารย์จินดา
เนื่องจานงค์
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรพิมล วิริยะกุล
๑๔. อาจารย์วชั รพงษ์
ครู เกษตร
๑๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน
นิธิไชโย
๑๖. อาจารย์ ดร.อุทยั
ศิริภกั ดิ์
๑๗. อาจารย์พรพรรณ
นินนาท

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
อธิการบดี
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
รองอธิการบดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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

นายไชยวัฒน์
ดร.ญาณพล
นายวิวฒั น์
นายวิฑูรย์
อาจารย์วริ ัช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์

เตรี ยมสันติภาพ
แสงสันต์
ศัลยกาธร
วงษ์สวัสดิ์
จาบถนอม
คามา

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่ งเสริ มฯ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
/ผู้เข้ าร่ วมประชุม
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นางนฤชล

เรื อนงาม

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุ มเวลา ๐๙.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ การห้ามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ดารงตาแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำมี บ ัน ทึ ก แจ้ ง บทวิ เ ครำะห์
สำระสำคัญของรั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย ห้ำมนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิ กวุฒิสภำ
สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิในสถำบันกำรศึกษำ ซึ่ งงำนเลขำนุกำร
สภำฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่ำ ไม่ มี ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ กำรเสนอเพื่ อทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ แต่ ง ตั้ง เป็ น
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ท่ำนใดดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
๑.๒ การถวายปริ ญญากิตติมศักดิ์ แด่รักษาการเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ไ ด้ถ วายปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ แด่รักษาการเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑. หน้า ๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ บรรทัดที่ ๒
จาก “...หน่วยงานที่ดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมสู ง
คือคณะครุ ศาสตร์ ...”
เป็ น “...หน่วยงานที่ดาเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมสู ง
คือคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ...”
๒. เพิ่มข้อความก่อนพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕
“เนื่ องจากเป็ นการพิ จารณาการสรรหากรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประธานจึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ ในที่ประชุ ม
ออกจากที่ประชุ มระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว และขอเชิ ญกลับเข้ามาในที่ประชุ มเพื่อ
ในวาระที่ ๕ ต่อไป”
/ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ พิจารณาหลัก สู ตรปรับปรุ ง : หลัก สู ต รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่าตามที่คณะกรรมการสภำวิชำกำร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ ได้ให้ควำมเห็นชอบหลัก สู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเห็นควรเสนอสภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ ซึ่ งคณะ
อนุกรรมกำรกลัน่ กรองฯ ด้ำนมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ได้ประชุมเพื่อพิจำรณำกลัน่ กรองเอกสำรตำม
ประเด็นมำตรฐำนหลักสู ตร ก่อนนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย พบว่ำ มีบำงประเด็นที่ตอ้ งมีกำรปรับแก้
ซึ่ ง ได้แ จ้ง ให้ห น่ วยงำนที่ รั บ ผิด ชอบด ำเนิ นกำรให้ ถู ก ต้อ งสมบู รณ์ รวม ๓ ครั้ ง บัดนี้ สำขำวิ ช ำ
วิ ท ยำศำสตร์ สิ่ ง แวดล้อ ม ได้ด ำเนิ น กำรแก้ไ ขตำมข้อ เสนอแนะเรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง น ำเสนอสภำ
มหำวิท ยำลัย เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๐ หลักสู ตรวิท ยำศำสตรบัณ ฑิ ต
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เสนอคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อรับทรำบ/รับรอง
ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบในเอกสำรหลักสู ตรตำมเสนอ
๔.๒ พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๔.๒.๑ พิจำรณำก ำหนดตำแหน่ ง ทำงวิชำกำร ระดับ ผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์
สำขำคณิ ตศำสตร์ ของอำจำรย์สุวมิ ล มัน่ มงคล
เลขำนุ กำรสภำมหำวิทยำลัยฯ นำเสนอว่ำอำจำรย์สุวิมล มัน่ มงคล
ขอก ำหนดแต่ ง ตั้ง ตำแหน่ ง ผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำสถิ ติป ระยุก ต์ ตั้ง แต่ วนั ที่ ๒๗ กัน ยำยน
๒๕๔๙ กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิพิจำรณำผลงำนวิชำกำรแล้ว เห็นสมควรผ่ำนอย่ำงเป็ นเอกฉันท์ โดยมี
ข้อสังเกตให้แก้ไขคำว่ำ “degrees of freedom” และให้ระบุแหล่งที่มำของตำรำงสถิติ ระบุดรรชนี
คำสำคัญ ในภำคผนวก เสนอให้เข้ำโรงพิมพ์ และขอ ISBN ซึ่ ง อำจำรย์สุวิมล มัน่ มงคล ได้ดำเนิ นกำร
แก้ไขเอกสำรเรี ยบร้อยแล้ว และชี้แจงว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรตีพิมพ์และขอเลข ISBN ย้อนหลังได้
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๑ พิจำรณำเห็ นว่ำ อำจำรย์สุวิมล มัน่ มงคล เป็ นผูท้ ี่มีผลงำน

วิชำกำร และจริ ยธรรม จรรยำบรรณทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ สำขำคณิ ตศำสตร์ ซึ่ งในที่น้ ี จะ
/หมายรวมสาขา...
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หมำยรวมสำขำสถิติประยุกต์ไว้ดว้ ย โดยเห็นสมควรให้แต่งตั้งตั้งแต่วนั ที่ลงทะเบียนรับเรื่ อง คือ
วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๙
สภำวิชำกำรในกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม
๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรเสนอและเห็นควรเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ ม ัติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ง อำจำรย์สุ วิ ม ล มั่น มงคล ด ำรง
ตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ สำขำคณิ ตศำสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๙
๔.๒.๒ พิจำรณำก ำหนดตำแหน่ ง ทำงวิชำกำร ระดับ ผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์
สำขำกำรศึกษำและกำรพัฒนำ ของอำจำรย์ ดร.ศิริวฒั น์ จิระเดชประไพ
เลขำนุ ก ำรสภำมหำวิ ท ยำลัย ฯ น ำเสนอว่ำ อำจำรย์ ดร.ศิ ริ ว ฒ
ั น์
จิระเดชประไพ ได้เสนอผลงำนวิชำกำรเพื่อขอกำหนดแต่งตั้งตำแหน่ งผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำ
กำรศึกษำ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๔๙ แต่เนื่ องจำกกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิบำงท่ำนมีขอ้ สังเกต
ให้แก้ไขเอกสำรงำนวิจยั ทั้งที่ประเมินผลงำนเห็ นสมควรผ่ำนเป็ นเอกฉันท์ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร จึ งมี มติ ให้มีกำรประชุ มกรรมกำรผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อหำข้อสรุ ปเกี่ ยวกับกำร
พิจำรณำเอกสำรงำนวิจยั มติที่ประชุมคณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๐ ซึ่ ง
พิจำรณำแล้ว เห็ นชอบอย่ำงเป็ นเอกฉันท์ ให้มีกำรแก้ไขเอกสำรงำนวิจยั ได้ เนื่ องจำกประเด็นกำร
แก้ไขที่ไม่ใช่ ประเด็นสำคัญที่เกี่ ยวกับกำรออกแบบวิจยั กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ และ
ผลกำรวิจยั และเมื่อพิจำรณำเอกสำรที่แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้ว มีมติเห็ นสมควรผ่ำนและสมควรได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ สำขำกำรศึกษำและกำรพัฒนำได้
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๑ พิจำรณำเห็ นว่ำ อำจำรย์ ดร.ศิริวฒั น์ จิระเดชประไพ เป็ นผูท้ ี่มีผลงำน
วิชำกำร และจริ ยธรรม จรรยำบรรณทำงวิชำกำรที่ มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และที่
ประชุ มคณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้พิจำรณำให้
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์ สำขำกำรศึกษำและกำรพัฒนำ ตั้งแต่วนั ที่ลงทะเบียนรับ
เอกสำรที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วครั้งสุ ดท้ำย คือ วันที่ ๑๖ สิ งหำคม ๒๕๕๐
สภำวิ ช ำกำร ในกำรประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่ อ วัน ที่ ๒๔
มีนำคม ๒๕๕๑ พิจำรณำเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร และเห็นควร
เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

/มติทปี่ ระชุม ...

-๕-

มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิให้แต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.ศิริวฒั น์ จิระเดชประไพ
เป็ นผูช้ ่ วยศำสตรำจำรย์ สำขำกำรศึ กษำและกำรพัฒนำ ตั้ง แต่ วนั ที่ ล งทะเบี ยนรั บ เอกสำรที่ แก้ไ ข
เอกสำรเรี ยบร้อยครั้งสุ ดท้ำย คือ วันที่ ๑๖ สิ งหำคม ๒๕๕๐
๔.๓ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เลขำนุ ก ำรสภำมหำวิท ยำลัย ฯ นำเสนอว่ำตำมที่ ก.พ.อ. มี ประกำศ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำของข้ำรำชกำรพลเรื อนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐
มหำวิท ยำลัย จึ ง จัด ท ำ (ร่ ำ ง) ข้อบัง คับ ว่ำ ด้วย หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขกำรต่ อ เวลำของ
ข้ำรำชกำรพลเรื อนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสำระบัญญัติสอดคล้อง
ตำมประกำศ ก.พ.อ. ซึ่งคณะกรรมกำรบริ หำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
เมื่ อวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๑ และสภำวิชำกำร ในกำรประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔
มีนำคม ๒๕๕๑ เห็นชอบในสำระบัญญัติ และ (ร่ ำง) ข้อบังคับดังกล่ำว โดยสภำวิชำกำรเสนอให้ มี
กำรกำหนดรำยละเอียดวิธีกำรประเมินผลรำยปี และเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกร่ วมเป็ นคณะกรรมกำร
ประเมิน
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบสาระบัญญัติ และ (ร่ าง) ข้อบังคับ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่ อนไขกำรต่อเวลำของข้ำรำชกำรพลเรื อนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยให้ปรับแก้ไขดังนี้
๑. ให้ ค งไว้ซ่ ึ งนิ ย าม “นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ” และความทั้ง หมดใน
ข้อ ๑๒ ตาม (ร่ าง) เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า อานาจในการรักษาการตำมข้อบังคับ รวมทั้งกำรวินิจฉัย
ตีควำม ควรเป็ นอานาจของนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่ องจากการพิจารณาให้มีการต่อเวลาราชการ
บางครั้งอาจมีผลกระทบต่ออธิ การบดี ซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด
ทั้งนี้ กำรจะให้อธิ กำรบดี เป็ นผูร้ ั กษำกำรให้เป็ นไปตำมระเบี ยบหรื อ
ข้อบังคับใด ๆ ต้องพิจำรณำตำมสำระของข้อกฎหมำยนั้น ๆ ว่ำมีผลขัดแย้งหรื ออธิ กำรบดีมีส่วนได้
เสี ยกับกำรรักษำกำรนั้นหรื อไม่
๒. แก้ข ้อ ๘ (๑) ให้ส อดคล้องตำมประกำศ ก.พ.อ. เป็ น ข้อ ๙ (๑) ให้
มหำวิทยำลัยโดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย...
๓. ให้มี อ งค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรตำมข้อ ๘ (๑) ประกอบด้ว ย
องค์กร/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงำนบุคลำกรที่มีขอ้ มูลควำมต้องกำรบุคลำกร ดังต่อไปนี้
- ประธานคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เป็ นประธาน
- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็ นกรรมการ
/- ผูแ้ ทนคณาจารย์...

-๖-

- ผูแ้ ทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย
เป็ นกรรมการ
- ผูแ้ ทนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ
- ผูแ้ ทนคณบดี
เป็ นกรรมการ
- รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา
เป็ นกรรมการ
- รองอธิการบดีบริ หาร
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
- ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมกำรนี้ มีวาระคราวละ ๑ ปี ทาหน้ำที่ ตำมที่ระบุ ในข้อ
๘ (๑) และหน้ำที่ตำมข้อ ๙
๔. เนื่ องจากการต่อเวลาราชการ เป็ นการขยายเวลาการเป็ นข้าราชการ อีก
๕ ปี จึงไม่สามารถแบ่งช่วงเวลาการต่อเวลา เป็ น ๓ และ ๒ ปี ได้ โดยผูไ้ ด้รับการต่อเวลาราชการ ต้อง
อยูใ่ นกฎ ระเบียบ วินยั ของข้าราชการ มีสิทธิ ต่าง ๆ รวมทั้งการขอกาหนดตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เช่นเดียวกับข้าราชการ ยกเว้น การปฏิบตั ิงานด้านบริ หาร ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งระบุเรื่ องการปฏิบตั ิเมื่อเกิด
ปั ญหา เพราะต้องได้รับการประเมินการปฏิ บตั ิงานและคุ ณสมบัติเฉพาะโดยผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
อยูแ่ ล้ว
๔.๔ พิจารณาอนุมตั ิการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรื อน
เลขานุ ก ารสภามหาวิทยาลัย ฯ นาเสนอว่า คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เสนอขอต่ อเวลำรำชกำรของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุ ธี ประจงศักดิ์ เพื่ อเป็ นศัก ยภำพในกำรเป็ น
อำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิ พนธ์ และภำคนิ พนธ์แก่หลักสู ตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตที่คำดว่ำจะพัฒนำ
แล้วเสร็ จและเปิ ดสอนได้ในภำคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๑ ด้วยพิจำรณำเห็ นว่ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุ ธี
ประจงศักดิ์ เป็ นอำจำรย์ผสู ้ อนที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมำะสม มีคุณสมบัติ
เฉพำะที่ สมควรได้รับกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรตำมที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากแผน
ควำมต้องกำรอัตรำกำลังที่ สภำมหำวิทยำลัยได้ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้วในกำรประชุ มครั้ งที่ ๑๒/
๒๕๕๐ เมื่อวันเสำร์ ที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ว่ำมหำวิทยำลัยมี ควำมต้องกำรอัตรำกำลังสำยผูส้ อน
สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ๒ อัตรำ ในปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ และ ๑ อัตรำ ใน
ปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑
พิจารณาตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการดังกล่าวประชุ มเมื่ อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นสมควรให้ต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.สุ ธี ประจงศักดิ์ ได้
มติที่ประชุ ม เห็นชอบให้ต่อเวลาราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ธี ประจงศักดิ์
ตามเสนอ
/๔.๕ การใช้บริ การระบบ...

-๗-

๔.๕ การใช้บริ การระบบเครื อข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ จดั เป็ น
ผูใ้ ห้บริ กำรระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งต้องไม่จงใจสนับสนุ นหรื อยินยอมให้มีกำรกระทำควำมผิดตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติดงั กล่ำว มหำวิทยำลัยได้ศึกษำแนวทำงกำรจัดทำ (ร่ ำง) ระเบียบ และ (ร่ ำง)
ประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยเรื่ องดังกล่ำว จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้
คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๕๑ และคณะกรรมกำรอำนวยกำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบใน
- (ร่ ำง) ระเบีย บมหำวิทยำลัย รำชภัฏ รำชนคริ นทร์ ว่ำ ด้วยกำรใช้บริ ก ำร
ระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
- (ร่ ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ เรื่ อง สิ ทธิ และหน้ำที่
ของผูใ้ ช้บริ กำรและผูด้ ูแลระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ๑)
จึ ง น ำเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบ (ร่ ำง) ระเบี ย บ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรใช้บริ กำรระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
รับทรำบ (ร่ ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ เรื่ อง สิ ทธิ และหน้ำที่ของผูใ้ ช้บริ กำรและ
ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๑)
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ นชอบใน (ร่ ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ ว่ำด้วย
กำรใช้บริ กำรระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. รับทรำบ (ร่ ำง) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ เรื่ อง สิ ทธิ
และหน้ำที่ของผูใ้ ช้บริ กำรและผูด้ ูแลระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๑)
๔.๖ พิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
(เพิ่มเติม)
๔.๖.๑ พิจารณาอนุ มตั ิวงเงิ นเพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิ นในโครงการ
ก่อสร้างอาคารบัณฑิตศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า ตามที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชนคริ นทร์ ได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิ น เพื่อก่อสร้ ำงอำคำรบัณฑิ ตศึ กษำ ในปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวนเงิ น ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท แต่เนื่ องจำกปั จจุบนั รำคำวัสดุ ก่อสร้ ำงได้ปรั บสู งขึ้ น
/อย่างรวดเร็ ว ...

-๘-

อย่ ำ งรวดเร็ ว คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง จึ ง เตรี ยมควำมพร้ อ มเพื่ อ ประกวดรำคำทำง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยจัด ท ำรำยกำรและรำคำกลำงเป็ นที่ เ รี ยบร้ อ ยแล้ ว ในวงเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
๙๘,๙๕๓,๒๒๕.๗๒ บำท
คณะกรรมกำรบริ หำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้เสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุ มตั ิ วงเงินงบประมำณ
เงินรำยได้สมทบงบประมำณแผ่นดินเพื่อก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำว เป็ นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บำท
มติที่ประชุ ม อนุ มตั ิวงเงิ น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บำท สมทบงบประมำณ
แผ่นดิน โดยให้เบิกจ่ำยเท่ำจำนวนเงินที่ประกวดรำคำได้
๔.๖.๒ พิ จ ารณาอนุ มตั ิ ง บประมาณเพื่ อ จัด การเรี ย นการสอนหลัก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า เนื่ องจำก มหำวิทยำลัย
มิได้เสนอโครงกำรจัดกระบวนกำรบริ หำรกำรศึกษำหลักสู ตรปรัชญำดุษฎีบณั ฑิต สาขาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่ น เพื่ อขออนุ ม ัติง บประมาณเงิ นรำยได้ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง
จำเป็ นต้องเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โครงกำร และงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อใช้เป็ นค่ ำ ตอบแทนอำจำรย์ที่ ป รึ ก ษำวิท ยำนิ พ นธ์ และกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ของนักศึกษำ ซึ่ งปั จจุบนั กาลังอยูร่ ะหว่างการสอบวิทยานิพนธ์
จึงนาเสนอที่ประชุ มเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิโครงกำรจัดกระบวนกำร
บริ ห ำรกำรศึ ก ษำ หลัก สู ต รปรั ช ญำดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต และงบประมำณเงิ น รำยได้ กศ.พท.ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวนเงิน ๑,๒๗๔,๐๐๐ บำท
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิตำมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ ทราบ และเสนอเพือ่ ทราบ
๕.๑ การแต่งตั้งรักษาการแทนผูอ้ านวยการกอง สานักงานอธิการบดี
ที่ประชุ ม รั บ ทราบ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้งรั ก ษาการผูอ้ านวยการ ส่ วนราชการใน
สานักงานอธิการบดี ๓ กอง ดังนี้
๑. นางนฤชล เรื อนงาม ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๖ รักษาการ
ผูอ้ านวยการกองกลาง
๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖
รักษาการผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
๓. นายอัครชัย เรื องวุฒิ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ๗ รักษาการผูอ้ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
/๕.๒ การประเมิน...

-๙-

๕.๒ การกาหนดระดับตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานภายในกอง
ที่ประชุ ม รั บทราบ การอนุ มตั ิ การกาหนดระดับตาแหน่ ง จานวน ๒
ตาแหน่ ง ตามมติคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุ ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
- ระดับตาแหน่งผูอ้ านวยการกองกลาง เป็ นระดับ ๗-๘
- ระดับ ตาแหน่ ง หัวหน้า หน่ วยงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ เป็ น
ระดับ ๗
๕.๓ การเลื่อนระดับข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ มติคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่มีมติเห็ นชอบให้นางสาวดารณี หริ่ งรอด
ตาแหน่ ง ผูป้ ฏิ บ ตั ิง านบริ หาร ๔ เลื่อนระดับเป็ นผูป้ ฏิบ ตั ิงานบริ หาร ๕ ได้ เนื่ องจากได้ผ ่านการ
ประเมินตามขั้นตอนของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว
๕.๔ การเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ที่ ๒๗๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่ อง เปลี่ ยนตาแหน่ งลู กจ้างประจา เพื่อให้ตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง รวมทั้งสิ้ น ๑๕ ราย ซึ่งคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว
๕.๕ ความคื บ หน้ า การจัด ท าระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลของพนัก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ว่ า มหาวิ ท ยาลัย ก าลัง ด าเนิ น การการศึ ก ษาความ
เหมาะสมของ (ร่ าง) ระบบการบริ หารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งต้องนาเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการอานวยการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการทาประชาพิจารณ์ โดยเสนอแนะว่า
- มหาวิทยาลัยต้องทบทวนภาระงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทน โดยใช้ภาระงานเป็ นเกณฑ์แทนการใช้วฒ
ุ ิเป็ นเกณฑ์
- อัต ราค่ า ตอบแทนที่ ป รั บ ต้อ งสอดคล้อ งกับ ศัก ยภาพด้า นการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ดังนั้น ยังคงต้องมีการจ้างในลักษณะเดิ ม แต่มหาวิทยาลัย
ต้องมีระบบการกรองบุคคลเข้าสู่ ตาแหน่ง
- มหาวิทยาลัยต้องมีแผนสัดส่ วนงบประมาณลงทุนด้านบุคลากรด้วย
/๕.๖ รายงานสรุ ปผล...

- ๑๐ -

๕.๖ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เสนอว่ า ได้ ด าเนิ น การตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ให้จดั ทาเอกสารสรุ ปผลการดาเนินงาน
ของสภามหาวิ ท ยาลัย ในรอบ ๓ ปี เรี ยบร้ อ ยแล้ว โดยได้ รั บ ค าปรึ กษาแนะน าจากประธาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม
๑. รับทราบ
๒. ให้นาผลการประเมินตามตัวชี้ วดั ก.พ.ร. ด้านระดับความสาเร็ จในการ
กากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๐ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๓. ให้นารายงานนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยชุ ดใหม่ เพื่อให้มีการติดตามงาน
ตามมติที่ให้ไว้
๔. ให้นาเสนอผลการดาเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
บางคล้า ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ การเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย แจ้ง ว่ า คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม จะเปิ ดสอน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (วท.ม.) วิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ประชุ มจึงให้ขอ้ สังเกต
เกี่ ยวกับการเปิ ดสอนระดับบัณฑิ ตศึกษาว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติว่า
การเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ให้เน้นสาขาการศึกษาหรื อ
สาขาสหวิทยาการ ส่ วนสาขาอื่นให้เปิ ดสอนเฉพาะระดับปริ ญญาตรี เท่านั้น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ควรเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อรองรั บ การประเมิ น
คุณภาพหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย โดยคาดว่าจะเริ่ มที่หลักสู ตรระดับดุษฎีบณั ฑิต
มติทปี่ ระชุ ม
๑. หากมหาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณาเห็ น ว่า ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ใ นเรื่ อ งการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยให้ไว้ ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทบทวนมติ
๒. ให้ม หาวิทยาลัย เตรี ย มความพร้ อมเพื่ อ รองรั บการประเมิ นคุ ณภาพ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไว้ดว้ ย
๓. ให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ มาเสนอความคืบหน้าในการบริ หารหลักสู ตร ที่ให้มีการทางานร่ วมกันระหว่างคณะ
ครุ ศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีงานวิจยั เป็ นฐาน ในการประชุมครั้งต่อไป
/๖.๒ การดาเนินการ...

- ๑๑ -

๖.๒ การดาเนินการสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ
เนื่ อ งจากมี ค ณะกรรมการหลายชุ ด ครบวาระ และบางชุ ด ยัง ไม่ มี ก าร
ดาเนินการแต่งตั้ง
มติทปี่ ระชุ ม
๑. ให้ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จ การ
มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็ จใน ๙๐ วัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนคริ นทร์
ว่าด้วยคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด โดยที่กรรมการดังกล่าวมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในสภาฯ ชุ ดใหม่ดว้ ยอยูแ่ ล้ว เพื่อให้การดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๑. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ กรรมการ
๓. ดร.สุ ชาติ
เมืองแก้ว กรรมการ
๔. นายวิวฒั น์
ศัลยกาธร กรรมการ
๕. นายโชคชัย
ช่วยณรงค์ กรรมการ
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิสา
เมลานนท์ กรรมการ
๗. อาจารย์จินดา
เนื่องจานงค์ กรรมการ
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรพิมล
วิริยะกุล กรรมการ
๙. ดร.อุทยั
ศิริภกั ดิ์
กรรมการ
๑๐. อาจารย์พรพรรณ
นินนาท
เลขานุการ
๒. มอบอธิการบดี
๒.๑ หารื อฝ่ ายบริ หารโดยพิ จ ารณารายละเอี ย ด คุ ณ สมบัติ ต าม
ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เสนอ
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไป
๒.๒ ประสานเพื่ อ ให้ ไ ด้ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงานมหาวิ ท ยาลัย และคณะกรรมการพิ จ ารณาตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัยต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการชุ ดเดิ มปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้คณะกรรมการ
ชุดใหม่
๖.๓ ข้อเสนอเชิ งนโยบาย และการดาเนิ นงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสาหรับ
สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่
เพื่อให้เกิ ดผลงานที่เป็ นรู ปธรรมในการดาเนิ นงานตามนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย มหาวิท ยาลัย ควรมี แผนแม่บทและแผนปฏิ บตั ิ การระยะ ๓ ปี ทั้ง แผนงานและแผน
ลงทุนเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ าหมาย และมีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
/๑. ด้านการสนับสนุน...

- ๑๒ -

๑. ด้า นการสนับ สนุ น และพัฒ นางานวิจ ัย ที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ง งานวิ จ ัย ของ
อาจารย์ และงานวิจยั ในหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา รวมถึงแผนร่ วมทุนกับงานวิจยั ภายนอกที่มีคุณภาพ
๒. ด้านการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ (เครื อข่ายพันธมิตร) ทั้งด้านหลักสู ตร
และการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ รวมทั้งการถ่ายโอนหน่วยกิต
๓. ด้านการสร้างความเป็ นเลิศของนักศึกษาและอาจารย์ สาขาครุ ศาสตร์
ภาษา สหศึกษาเพื่อการพัฒนา และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งด้านคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
วิจยั และพัฒนา การบริ การวิชาการ
๔. ด้า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการประชุ ม และการเผยแพร่ ผ ลงานของ
คณะกรรมการ เช่ น การปรั บ ปรุ งเทคโนโลยีใ นการประชุ ม การมี เครื อข่า ยเพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดภาพรวมในการพัฒนาอุดมศึกษา เป็ นต้น
๖.๔ การจัดการศึกษาศูนย์นอกที่ต้ งั
ด้วยที่ประชุ มรับทราบว่ามักเกิดปั ญหาอยูเ่ ป็ นประจา ในการบริ หารจัดการ
ศูนย์สาโรง ซึ่ งเป็ นศูนย์ให้การศึกษานอกที่ต้ งั ศูนย์หนึ่ งของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเคยมี
มติให้มีการรายงานผลการดาเนิ นการแก้ปัญหา โดยปั ญหาที่เกิ ดมักเป็ นปั ญหาระหว่างผูด้ ูแลสถานที่
กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการใช้สถานที่ และการบริ หารการศึกษา
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามบันทึกข้อตกลงในการใช้สถานที่ ทั้งนี้ อธิ การบดี แจ้งว่าจะหมดสัญญาใช้สถานที่
ตามบันทึกข้อตกลงในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ นี้
มติทปี่ ระชุ ม
๑. สมควรยุติ การจัดการศึ กษาที่ ศู นย์ส าโรง หากมหาวิ ทยาลัยไม่ สามารถ
แก้ปั ญหาและพิ สู จน์ ได้ว่าสามารถจัดการได้อย่างเป็ นเอกภาพ เมื่ อสั ญญาสิ้ นสุ ดลงในเดื อนมิ ถุ นายน
๒๕๕๑
๒. ให้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนการจัด การศึ ก ษา ณ ศู น ย์ น อกที่ ต้ ั ง ที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการอยูท่ ้ งั หมด โดยควรให้คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย มีส่วนร่ วม
พิจารณาทั้งด้านทาเลที่ต้ งั บรรยากาศในการเรี ยนการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารศูนย์ฯ
เมื่ อไม่มีกรรมการเสนอเรื่ องอื่ นใดอี ก ประธานขอบคุ ณกรรมการทุ กท่าน และ
นัดประชุมครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
บางคล้า แล้วปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา ๑๒.๑๐ น.
นางนฤชล เรื อนงาม
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

นางพรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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