-๑-

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันเสารที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
****************************************************************************

ผูมาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
๒. พระปริยัติกิจวิธาน
๓. นายชัยวัฒน
ศิริอําพันธกุล
๔. นายโชคชัย
ชวยณรงค
๕. ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี
๖. นายปรีชา
คชสิทธิ์
๗. นายวิจิต
แกวเกิดเคน
๘. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย
๑๑. อาจารยวัฒนา
พิลาจันทร
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนิสา เมลานนท
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ คํามา
๑๔. อาจารยจินดา
เนื่องจํานงค
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล
๑๖. อาจารยวัชรพงษ
ครูเกษตร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย
๑๘. นางพรพรรณ
นินนาท

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
กรรมการ
ประธานกรรมการสงเสริมฯ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดี
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
๑. นายวิวัฒน
๒. ศาสตราจารยสุชาติ
๓. ดร.สุชาติ

ศัลยกําธร
เถาทอง
เมืองแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
/ผูเขารวมประชุม

-๒-

ผูเขารวมประชุม
๑. นางนฤชล

เรือนงาม

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ประธานแนะนําประธานสภาคณาจารยและขาราชการคนใหมแทนอาจารย
วิรัช จาบถนอม ที่ครบวาระไป คือ อาจารยวัฒนา พิลาจันทร ซึ่งเปนอาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ
ที่ประชุม รับทราบ และยินดีตอนรับ
๑.๒ การแตงตั้งรองอธิการบดี
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ก อ นมี ม ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี นั้ น เมื่ อ เสร็ จ การ
ประชุมแลว ผูรักษาราชการแทนไดขอตออุปนายกสภาฯ วาใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๒ ซึ่งบัดนี้ประธานที่ประชุมไดลงนามประกาศแตงตั้งรองอธิการบดีเรียบรอยแลว โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย ตั้งขอสังเกตวาการแตงตั้งรอง
อธิการบดีโดยอาศัยความในมาตราที่อางถึงนั้นอาจมิชอบดวยกฎหมาย
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นวาอํานาจการแตงตั้งเปนของสภามหาวิทยาลัยอีก
ทั้งการแตงตั้งนั้นเปนการแตงตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย
๑.๓ การเตรี ย มความพร อ มในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร และกํ า หนดการ
ฝกซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี นําเสนอการเตรียมการ และการดําเนินงาน
ตาง ๆ ดังนี้
๑. มีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด ๔,๕๖๗ คน
๒. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับในการเขารับพระราชทานปริญญาปริญญากิตติมศักดิ์
๓. ซ อ มรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิ ตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยจะมีการซอมใหญในวันที่
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ทั้งนี้ตองขอความกรุณาใหมีผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดง
ความยินดีและใหโอวาทแกผูสําเร็จการศึกษา โดยจะมีรถออกจากมหาวิทยาลัยทั้งในวันที่ ๑๙ และ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐ น.
/ที่ประชุม …

-๓-

ที่ประชุม รับทราบ และประธานจะมอบหมายใหมีผูแทนกรรมการเพื่อ
แสดงความยินดีและใหโอวาทแกผูสําเร็จการศึกษาตอไป เนื่องจากประธานติดภารกิจตางประเทศ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่
๑/๒๕๕๒ เมื่อวันเสารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
๑. ระเบียบวาระที่ ๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอลาออก
หนา ๒ บรรทัดที่ ๑๑
จาก “... ซึ่งเปนสถาบันครุศึกษาแหงชาติ ...”
เปน “... ซึ่งเปนสถาบันคุรศุ ึกษาแหงชาติ ...”
และตัดประโยคสุดทาย บรรทัดที่ ๑๒ ความวา “และมีขอสังเกตวามหาวิทยาลัย
ควรทบทวนดวยวามีสาเหตุอื่นอีกหรือไม” ออก
๒. ระเบียบวาระที่ ๑.๔ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หนา ๓ บรรทัดที่ ๑๖
จาก “สภามหาวิทยาลัยไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ยอมไมเสียเปลา และมี
ผลบังคับใช ไดตอไป”
เปน “สภามหาวิทยาลัยไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ยอมไมเสียเปลา (ยอม
ไมเปนโมฆะ) และมีผลบังคับใชไดตอไป”
๓. ระเบียบวาระที่ ๑.๕ การวินิจฉัยคํารองคัดคานผลการเลือกอธิการบดี หนา ๔
บรรทัดที่ ๔
จาก “...เพราะเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี ...”
เปน “...เพราะเปนประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ...”
๔. ระเบียบวาระที่ ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
อัตราคาจาง และการเลื่อนคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หนา ๖ บรรทัดที่ ๑๐
จาก “รวมทั้งกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการในอัตรา ๑.๕ เทา และ...”
เปน “รวมทั้งกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการ วุฒิปริญญาเอก ในอัตรา ๑.๕ เทา วุฒิปริญญาโท ในอัตรา ๑.๒ เทา และ...”

/๕. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ …

-๔-

๕. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร
- หนา ๗ บรรทัดที่ ๑๓ มติทปี่ ระชุม ขอ ๒
จาก “๒. อนุมัติงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย...”
เปน “๒. อนุมัติใหยืมเงินจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย...”
- หนา ๗ บรรทัดที่ ๒๔
จาก “๒. อธิการบดี เปนรองประธาน”
เปน “๒. อธิการบดี หรือผูแทน เปนที่ปรึกษา”
- หนา ๗ บรรทัดที่ ๑๙
จาก “ชื่ อ เรี ย กสถาบั น เป น ภาษาอั ง กฤษ (ข อ ๔) เป น “The Rajabhat
Rajanagarinda University Institute of Sufficiency Economic”
เป น “ชื่ อ เรี ย กสถาบั น เป น ภาษาอั ง กฤษ (ข อ ๔) เป น “The Rajabhat
Rajanagarindra University Institute of Sufficiency Economy”
๖. ระเบียบวาระที่ ๔.๑ หนา ๘ ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมลับ
๗. ระเบียบวาระที่ ๔.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๒ หนา ๘ บรรทัดที่ ๑๒ (นับจากระเบียบวาระ)
จาก “ไมควรใชภาษาที่กระทบกระเทือนเปรียบเปรย”
เปน “ไมควรใชภาษาที่กระทบกระเทียบเปรียบเปรย”
และมติที่ประชุม ๑
จาก “ปรับความในขอ ๑๐ เปนดังนี้ ขอ ๑๐ ในกรณี......ใชสิทธิตามขอบังคับนี้”
เปน “แทรกขอ ๑๐ ความตอไปนี้ แลวลําดับขอใหมใหสอดคลอง ขอ ๑๐ ใน
กรณี.......เปนผูมสี ิทธิตามขอบังคับนี้”
๘. ระเบียบวาระที่ ๔.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผุอํานวยการ พ.ศ.๒๕๕๒ หนา ๙ มติที่ประชุม ๑
จาก “ใชสิทธิตามขอบังคับนี้”
เปน “เปนผูมสี ิทธิตามขอบังคับนี้”
๙. ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การมอบหมายงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี
จาก “ผูรักษาราชการรองอธิการบดี”
เปน “รองอธิการบดี” ทุกที่
/๑๐. ระเบียบวาระที่ ๕.๓ …

-๕-

๑๐. ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ผลการประเมินผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู หนา ๑๑
จาก “มติที่ประชุม รับทราบ”
เป น “มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และต อ งพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานของผูอํานวยการ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง หรือจะมีมติให
คณะกรรมการชุดเดิมดําเนินการใหเสร็จสิ้น”
๑๑. หนา ๑๒
ตัดประโยคแรกของยอหนาสุดทาย “เมื่อไมมีกรรมการเสนอเรื่องอื่นใดอีก” ออก
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ผลการวินิจฉัยขอคัดคานผลการเลือกผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
นายวิ จิ ต แก ว เกิ ด เคน นํ า เสนอว า ตามที่ มี บั น ทึ ก คั ด ค า นมติ ก ารเลื อ ก
อธิการบดี สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ จึงมีมติใหชะลอการประกาศผลการเลือก
อธิการบดี และแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยประเด็นคํารอง โดยที่ประชุมครั้งกอนไดมีการ
ปรับคณะอนุกรรมการ เนื่องจากมีอนุกรรมการบางรายขอถอนจากการเปนอนุกรรมการเพื่อความ
เหมาะสม และมีการแตงตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อใหมีความหลากหลาย ซึ่งอนุกรรมการมีความเห็น
วาอนุกรรมการตองเขาประชุมทุกคน เปนการใหเกียรติแกอนุกรรมการ บัดนี้คณะอนุกรรมการฯ ได
ประชุมเรียบรอยแลว มีมติเสียงขางมาก ๔ ตอ ๓ เห็นควรยกคํารอง
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ นํ า เสนอเพิ่ ม เติ ม ว า มี บั น ทึ ก ของอาจารย
มหาวิทยาลัยทานหนึ่ง เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ใหพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยเร็ว เนื่องจาก
ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสรรหาอธิการบดีเปนคําสั่งทางการปกครอง หากไมดําเนินการ
จักเขาขายความผิดเงื่อนไขตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
ประธานที่ประชุมเสนอวาดวยขอเท็จจริงในเจตนาและการปฏิบัติในการ
เลือกอธิการบดีของการประชุมครั้งนั้นเห็นวาการเลือกอธิการบดีเปนเรื่องสําคัญจึงมิไดลงมติโดยเสียง
ขางมาก แลวใหลงมติโดยใชเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งไมมีผูคัดคานในที่ประชุม จึงถือวาการปฏิบัติดังกลาว
เปนการปฏิบัติโดยมีนัยสําคัญตามขอ ๓๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เห็นวา
คํารองไมมีมูล
อาจารยวัฒนา พิลาจันทร ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย และผูชว ย
ศาสตราจารยสมศั ก ดิ์ คํามา เสนอคัดคานหากที่ประชุมจะมีมติเ ห็นชอบในมติเดิมของการเลื อก
อธิการบดี
/มติที่ประชุม …

-๖-

มติที่ประชุม เห็นชอบในมติเดิมของการเลือกอธิการบดี และเห็นควรให
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
๓.๒ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ตามที่ ป ระธานขอลาออกจากประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ที่ประชุมครั้งกอนจึงมีมติใหพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหมในครั้งตอไป
มติที่ประชุม ใหศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี เปนประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๓.๓ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล
สํา หรับพนั กงานสถาบั น เศรษฐกิ จ พอเพีย ง มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏราชนคริน ทร พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยสินของ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการอํ า นวยการชุ ด ก อ ตั้ ง สถาบั น เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามมติ ที่
ประชุมครั้งกอนไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยสินของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
๑. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยกลั่นกรองอีกครั้ง
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนการบริหารสวนงานภายในที่ตองเชื่อมโยงกับองคกร
ภายในของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรเทียบเคียงกับสถาบันพัฒนาคุณภาพครูดวย
๒. ใหแนวปฏิบัติวาในการเสนอขอกฎหมายเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ตอง
ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวของมากอน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ บันทึกขอใหทบทวนมติการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย ผูเสนอบันทึก ขอถอนวาระนี้ออกจาก
การประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติใหถอนวาระได
/๔.๒ การสรรหานายกสภา...

-๗-

๔.๒ การสรรหานายกสภามหาวิทายาลัยราชภัฏราชนครินทร
ตามที่ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ไดลาออกจากตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีการสรรหาเพื่อใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม
๑. พิ จ ารณาเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ ไปนี้ เ ป น
กรรมการ
๑.๑ ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี ประธานกรรมการ
๑.๒ พระปริยัติกิจวิธาน
๑.๓ นายวิจิต แกวเกิดเคน
๑.๔ นายปรีชา คชสิทธิ์
๑.๕ นายชัยวัฒน ศิริอําพันธกุล
๒. มอบเลขานุก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ประสานการเลื อ กกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผูแทนผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูแทนคณาจารย
๔.๓ การอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ พิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา รวม ๗๔๓ คน
ที่ประชุมมีขอสังเกตวา การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา
ควรมีระยะเวลาหางจากภาคเรียนสุดทายที่นักศึกษาผูนั้นศึกษาเปนชวงเวลาหนึ่ง เพื่อใหองคกรที่
เกี่ยวของมีเวลาในการตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของผลการศึกษาอยางถี่ถวน
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา ตามที่เสนอ
๒. มอบอธิการบดีรับประเด็นขอสังเกตไปพิจารณา
๔.๔ การสรรหาคณบดี
คณะกรรมการสรรหาคณบดีไดดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดี โดยมีประกาศรายชื่อเรียบรอยแลวรวม ๕ คณะ ๆ ละ ๒ คน
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แตเนื่องจากในบางคณะมีผูเขารับการสรรหา ๓ คน ขณะนี้ผูที่มิได
มีรายชื่อในประกาศดังกลาว เสนอบันทึกเพื่อขอทบทวนผลการประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาคณบดี
ดวยเห็นวาคณะกรรมการสรรหามิไดแจงใหผูเขารับการสรรหาทราบกอนวา กรณีเชนไรจึงผานหรือ
/ไมผานการประเมิน...

-๘-

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีชี้แจงกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. มี ป ระกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่ อ ง การสรรหาคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป ๒๕๕๑
๒. มีผูสมัคร/ไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งคณะกรรมการพิจาณาคุณสมบัติแลวขาด
คุณสมบัติ ๑ คน
๓. มีการแถลงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการและประชาคม พรอมทั้งมีการ
ลงคะแนนหยั่งเสียง
๔. คณะกรรมการหารือรวมกันเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อตอสภา
มหาวิทยาลัยกอนการเปดหีบการลงคะแนนหยั่งเสียง โดยใหความสําคัญของคะแนนประเมินวิสัยทัศน
แตละดานตามน้ําหนักที่กําหนดจากการหยั่งเสียง รวมทั้งจากคะแนนประเมินโดยคณะกรรมการใน
สัดสวน ๕๐ : ๕๐ และเพื่อเปนการกลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงมีมติ
เห็นชอบใหเสนอชื่อผูผานการประเมินเพียงคณะละ ๒ คน ซึ่งไมขัดตอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ระบุใหคัดเลือก
ผูที่เหมาะสมจํานวนไมเกิน ๓ คนตอสภามหาวิทยาลัย
๕. ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาฯ เพื่อแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเห็นวาจะไมเสนอคะแนนประเมินตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให
อิสระแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาประเมิน
มติที่ประชุม
๑. ยังไมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยใหนํากลับไป
ทบทวนการประกาศรายชื่อผูผานการประเมินฯ ใหสอดคลองกับขอ ๑๑ แหงประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ เรื่อง การสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป ๒๕๕๑
๒. เลื่อนการนําเสนอวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาฯ ทุกคณะไปเปนวัน
พุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๓ สํานักงานอธิการบดี ขอ ๓
และให เ สนอวิ สั ย ทั ศ น คนละ ๕ นาที โดยไม มี ก ารซั ก ถาม และให ส ง เอกสารถึ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยลวงหนา ๑ สัปดาห
๓. การลงมติเ ลื อกคณบดีของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากตามขอบั งคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ว า ด ว ยการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๗ ด ว ยการ
ลงคะแนนลับ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสรรหาฯ นําคะแนนประเมินของคณะกรรมการและการหยั่งเสียง
เสนอเป น ข อ มู ล เบื้ อ งต น ประกอบการพิ จ ารณาของกรรมการด ว ย เนื่ อ งจากมี ร ะยะเวลานํ า เสนอ
วิสัยทัศนเพียงคนละ ๕ นาที
/๔. ผูที่เขาดํารงตําแหนง...

-๙-

๔. ผูที่เขาดํารงตําแหนงคณบดีตองลงนามรับรองกับอธิการบดี และตองมี
การรายงานผลการดําเนินงานของคณบดีตอสภามหาวิทยาลัย ทุก ๓ เดือน
๕. มอบนายโชคชัย ชวยณรงค ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เปนหลักในการประสานชี้แจงผูเขารับการสรรหาฯ ทุกคนใหทราบ
แนวทางการนําเสนอวิสัยทัศนที่ตรงกันเพื่อกรรมการจะไดพิจารณาประเมินไดตรงประเด็น รวมทั้ง
เพื่อใหผูเขารับการสรรหาฯ ทราบเงื่อนไขในการติดตามการดําเนินงามตามมติขอ ๔
๔.๕ การสรรหาผูอํานวยการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ เสนอวาไดดําเนินการสรรหาผูมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน/ศูนย/สํานัก เรียบรอย
แลว โดยมีกระบวนการเชนเดียวกับการสรรหาคณบดี ตางกันที่เนื่องจากมีผูเขารับการสรรหาฯ เพียง
หนวยงานละ ๑ คน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงกําหนดเกณฑสําหรับผูผานการประเมินวาตองมีคะแนน
รวมไมนอยกวารอยละ ๖๐
ที่ประชุมพิจารณารับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และให
ผูเขารับการสรรหาฯ เสนอวิสัยทัศนคนละ ๕ นาที โดยไมมีการซักถาม แลวใชมติเสียงขางมาก โดย
การลงคะแนนลับ
ผลการลงคะแนนมีดังนี้
๑. ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.กุ ล วดี โรจน ไ พศาลกิ จ ผู เ ข า รั บ การสรรหา
ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี ก รรมการให ค วามเห็ น ชอบ ๑๖ คะแนน
ไมเห็นชอบ ๑ คะแนน
๒. อาจารยเมธี พรมศิลา ผูเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกรรมการใหความเห็นชอบ ๑๖ คะแนน ไมเห็นชอบ
๑ คะแนน
๓. ผู ช ว ยศาสตราจารย เ พ็ญ ศรี ป ก กะสีนั ง ผู เ ขา รั บ การสรรหาใหดํ า รง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกรรมการใหความเห็นชอบ ๑๗ คะแนน
๔. อาจารย จิ น ดา เนื่ อ งจํ า นงค ผู เ ข า รั บ การสรรหาให ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถิ่น มีกรรมการใหความเห็นชอบ ๑๖ คะแนน (อาจารย
จินดา เนื่องจํานงค ไมมีสิทธิออกเสียง)
มติ ที่ ป ระชุ ม ให ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และศูนยศิลปะ วัฒนธรรม และทองถิ่น ตามผลการลงคะแนนเสียงขางมาก
/ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง...

- ๑๐ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ และเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ ชี้แจงผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ อาคารอเนกประสงค
สัมมนาคารบางปะกงค ปารค (เพิ่มเติม)
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานอาคารอเนกประสงค ชี้ แ จงข อ สั ง เกตที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยใหไวในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. เงินรายไดและกําไรทั้งหมดนําสงมหาวิทยาลัย แลวเบิกออกมาเปนเงิน
สํารองหมุนเวียนโดยเปดบัญชีธนาคาร ๒ บัญชี
๒. การจัดทําบัญชีโดยการหักคาเสื่อมราคาในบัญชีงบกําไรขาดทุน เปนการ
จัดทําบัญชีเชนเดียวกับบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยที่รายงานตอคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง
ที่ประชุม รับทราบ และขอใหชี้แจงยอดเงินที่หักเขามหาวิทยาลัยจากกําไรซึ่ง
ไมรวมเงินที่เบิกออกมาตั้งเปนเงินสํารองหมุนเวียนในการประชุมครั้งตอไป
๕.๒ รายงานการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
สรุปรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยไตรมาสที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ มียอดรายรับ ๑๒๙,๕๘๑,๑๗๐.๕๘ บาท ยอดรายจาย ๘๑,๓๗๙,๙๐๙.๗๖ บาท และยอดเงิน
บัญชีเงินฝากทุกประเภทของมหาวิทยาลัย รวมเปนเงิน ๓๘๕,๒๖๘,๘๒๐.๔๕ บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการของสภามหาวิทยาลัย
ประธานเสนอใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ประสานการจัดประชุมเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ๔ ป ขององคาพยพของสภามหาวิทยาลัย ไดแก สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
สภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเห็นควรมอบอธิการบดี
นําประเด็นการบริหารวิชาการดานตางๆ พิจารณาในสภาวิชาการ นอกเหนือจากการพิจารณาหลักสูตร ดวย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
ประธานขอบคุณกรรมการทุกทานแลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมครั้งตอไป
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางนฤชล เรือนงาม
ผูจดรายงานการประชุม

นางพรพรรณ นินนาท
ผูตรวจรายงานการประชุม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E\สภามหาวิทยาลัย\รายงานการประชุม\ครั้งที่ ๒_๒๕๕๒\จิตติมา

