สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
_____________________________________________________________________________
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ
รตะนานุกูล
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นายกิตติรัตน์
มังคละคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นายมานัส
ทารัตน์ใจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. ดร.สมชัย
ว่องอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี
ชัยเสรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
อธิการบดี
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ขุนค้า
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
๑๐. นางบุญมี
ศรีสุข
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
๑๑. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์
ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๓. อาจารย์ธรรมรัตน์
สิมะโรจนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๔. อาจารย์สุรีย์พร
ธรรมิกพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๗. อาจารย์วิทยา
เต่าสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี
เลขานุการฯ
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง
๒. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์
๓. นางสาวเฟื่องฟ้า
๔. ดร.มนตรี
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี

จันทรางศุ
ศิริบรรณพิทักษ์
เทียนประภาสิทธิ์
นุ่มนาม
สมบัติสมภพ
โรจน์ไพศาลกิจ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางนฤชล

เรือนงาม

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
/๒. นางสาวประนอม ....

-๒-

๒. นางสาวประนอม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ
๖. อาจารย์วัชราภรณ์
๗. นายปิยะ
๘. นางสาวจิตติมา
๙. นางสาววิภาวรรณ
๑๐. นายใหม่

เงินบุคคล
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
พาหะนิชย์ รองอธิการบดี
สิมะโรจนา รองอธิการบดี
ทองสุก
ผู้ช่วยอธิการบดี
สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี
นุชพงษ์
หัวหน้าหน่วยงานนิติการ
ศรีวรรณโสภณ หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการประชุม
ปิ่นศิริ
รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนการประชุม
เดชอุดม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทำงานควบคุมระบบฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ รวมทั้งสิ้น ๕ ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) โดยได้รายงานตัวเข้าร่วมประชุมแล้ว มีดังนี้
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
๓. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
๔. ดร.มนตรี นุ่มนาม
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การปรับเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าได้รับแจ้งจากเลขานุการว่ามีการปรับเพิ่มวาระ
การประชุม คือ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒ พิ จ ารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาบุ ค คลที่ ส มควรได้รับ ปริญ ญา
กิตติมศั กดิ์ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งได้รับข้อมูล ว่าจะมีพิธีพระราชทานปริญ ญาบั ตรในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเพิ่มระเบียบวาระที่ ๕.๗ พิจารณาขออนุมัติการอนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ขอเชิ ญ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบ
เกียรติบัตรแสดงความยินดี พร้อมช่อดอกไม้ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เนื่อง ใน
โอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๖๔” สาขาบริการวิชาการ
แก่สังคม เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ที่ประชุม แสดงความยินดี
/ระเบียบวาระที่ ๒ ....

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไขดังนี้
๑. อาจารย์ สุ รีย์พ ร ธรรมิ กพงษ์ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ แทนผู้ บริห าร
เสนอขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนี้
๑.๑ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๕ จาก “....จากกลุ่มประชาชน ๑๕๐ คน นักศึกษา
๗๕ คนและบั ณฑิตที่ส ำเร็จการศึกษาใหม่ ๗๕ คน....” เป็น “....จากกลุ่มประชาชน ๗๕ คน และบัณ ฑิ ต
ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ๑๕๐ คน....”
๑.๒ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๕ จาก “ปฐมนิเทศพร้อมกันจากมหาวิทาลัย ๗๖
แห่ง...” เป็น “ปฐมนิเทศพร้อมกันจากมหาวิทยาลัย ๗๖ แห่ง”
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุล วดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้แทนคณาจารย์ เสนอขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน้า ๒๖
บรรทัดที่ ๑๕ สร้างแบบสอบถามที่สะท้อนคุณลักษณะของบัณฑิต (LO)
๓. ดร.สี ล าภรณ์ บั ว สาย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขอให้
ตรวจสอบการใช้ข้อความภาษาอังกฤษในหน้า ๘ ทั้งหมด ให้ถูกต้อง
ที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขให้ถูกต้อง
๒.๒ รายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ (ลั บ ) ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ รายงานการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
อธิการบดี นำเสนอว่ารายงานการดำเนินการโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ได้ดำเนิน การขับ เคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การรับใช้สั งคม ซึ่งพบว่าข้อมูลต่าง ๆ หรือรายละเอียด (Data
Platform) ทั้ งหลายเกี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์จึงได้ทำแผน Action plan ในการขับเคลื่อนการดำเนิ นการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
ข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยขอให้ ผู้ อำนวยการสำนั ก วิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็น ผู้ รายงานข้ อมู ล
ในเบือ้ งต้น
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายงานว่ามหาวิทยาลัยมีการดำเนิ นการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามนโยบายของอธิการบดี มีการดำเนินการ คือ มีการจัดโครงการสำรวจข้อมูลที่ เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยโดยการอบรมจัดทำข้อมูลเบื้องต้นให้หน่วยงานและกระจายไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งข้อมูลกลับมา
ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หลังจากนั้นจัดอบรม
/ให้ความรูเ้ รื่องพระราชบัญญัติ ....

-๔-

ให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยอบรมให้กับหน่วยงาน
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างข้อบังคับและประกาศโดยสำนักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่ วยงานนิ ติการ และมีการจัดทำคำสั่ งแต่งตั้งกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุ คคลสำหรับ
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการเสนออธิการบดีลงนามจากความเห็นของหน่วยนิติการ คือ ให้ข้อบังคับบังคับใช้
เสี ย ก่อนจึงแต่งตั้งกรรมการต่อไป มีการประชุมหน่วยงานภายในที่ส ำคัญ คือ การจัดทำแบบฟอร์มยินยอม
ให้จัดเก็บ ใช้และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
อธิ ก ารบดี ให้ ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่าการดำเนิ น งานจะแบ่ งการดำเนิ น งานเร่งด่ ว น
ออกเป็ น ๔ ส่ ว น คื อ ๑) การวิ เคราะห์ ส ถานะของมหาวิ ท ยาลั ย ในระบบข้ อ มู ล ต่ างๆ การจั ด การข้ อ มู ล
การกำหนดสิทธิและแนวปฏิบัติ ๒) การบริหารจัดการทั้งหลาย (POSDCORB) ในเรื่องของผู้รับผิดชอบของข้อมูล
ขอบเขต การเก็บ รวบรวมข้อมูล ๓) การพัฒ นาระบบ ซึ่งจะโยงกับ ระบบข้อมูล ทั้ งพันธกิจ ๔ พันธกิจ และ
๔) Knowledge Transfer และ Training ซึ่งทั้งหมดน่าจะใช้เวลาช่วงปีนี้ในการดำเนินงาน
ที่ประชุมมีข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. พระราชบั ญ ญั ติคุ้ ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ฉบั บ ใหม่นี้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์
ไว้ก ว้าง ๆ เจตนารมณ์ ของกฎหมายฉบั บ นี้ คื อ ไม่ ต้ อ งการให้ ล ะเมิ ด ข้อ มู ล ข่ าวสารส่ ว นบุ ค คล และระบบ
เทคโนโลยีที่เกิดใหม่มีผลกระทบต่อหลักการหรือเจตนารมณ์
๒. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ และตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านว่าข้อมูลใด
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนดำเนินการ
ที่ประชุม รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
กำหนด และให้ทันตามที่พระราชบัญญัติประกาศใช้
๓.๒ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๔ พิ จ ารณ าการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ กรณีมหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ ออกคำสั่งปลดผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพ็ญศรี ปักกะสีนัง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ออกจากราชการ ตามมติคณะกรรมการสอบวินัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) วินิจฉัยแล้วว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี
ปั ก กะสี นั ง มิ ไ ด้ ก ระทำผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรงตามที่ ถู ก กล่ า วหา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ จึ ง สั่ ง ให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญ ศรี ปั กกะสี นั ง กลับ เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง มิได้ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม
พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ม อบหน่ ว ยงานนิ ติ ก ารนำกลั บ ไปตรวจสอบขั้ น ตอนและระยะเวลาในการดำเนิ น การ
แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป นั้น บัดนี้ หน่วยงานนิติการได้ตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
จึ งนำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเลื่ อ น
เงินเดือนให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขออนุญาตออก
จากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

/นางนฤชล เรือนงาม ....
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นางนฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ๒ แนวทาง คือ แนวทางแรก
นำผลการประเมินในการเลื่อนเงินเดือนที่คิดเป็นร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนมาหารเฉลี่ย ๒ ปี ย้อนหลัง (๔ รอบ
การประเมิน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒ แนวทางที่สอง นำผลการประเมินตามคะแนนที่ได้รับจริง ๒ ปี ย้อนหลัง (๔
รอบการประเมิน) รวมเป็น ๓๗๘.๓๐ คะแนน โดยนำมาหารเฉลี่ย จะได้ ๙๔.๕๘ คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน
ระหว่าง ๙๐.๐๑ ถึง ๙๖.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จึงนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมมีข้อสังเกต อภิปราย และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. ประเด็ น ข้ อ กฎหมายเมื่ อ ตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย
อุทธรณ์และร้องทุ กข์ (ก.อ.ร.) ได้พิจารณาว่าไม่มีความผิด ก็ต้องแก้ไขเยียวยาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณี พิเศษ
ให้ เมื่อมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง กลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๖๑ ก็ต้องให้เงินเดือนและได้รับการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ถึงแม้ไม่ได้ปฏิบัติงานสอนก็ตาม
๒. การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการโดยหลักแล้วต้องจ่ายเฉพาะคนที่สอน
แต่กรณีนี้หลักสำคัญ คือ การออกคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ราชการ สุดท้ายแล้ว ก.อ.ร. ได้ยกเลิกแล้วให้เยียวยา
การไม่ได้สอนนั้นเนื่องจากคำสั่งที่สุดท้ายแล้วมีการยกเลิกเพิกถอนไปแล้วก็จำเป็นจะต้องจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
ย้อนหลังไปให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง ถึงแม้ในระหว่างเวลาดังกล่าวไม่ได้สอนหนังสือ
๓. การเลื่อนเงินเดือนโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของการทำงาน ๔ รอบการประเมิน
แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นแนวทางปฏิบัติในการเยียวยาดีที่สุด และสมเหตุสมผล
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบในหลั ก การการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ กั บ ข้ า ราช การพลเรื อ น
ในสถาบัน อุดมศึกษา เป็น กรณีพิเศษ โดยใช้แนวทางที่สองในการประเมินเพื่อเลื่ อนเงินเดือน คือ นำผลการ
ประเมินตามคะแนนที่ได้รับจริง ๒ ปี ย้อ นหลัง (๔ รอบการประเมิน) รวมกันแล้วนำมาหารเฉลี่ยเป็นร้อยละ
แล้วนำไปเทียบเคียงกับประกาศที่เกี่ยวข้อง
๒. มอบมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารดำเนินการตามมติข้อ ๑. และบริหารจัดการ
งบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน
๓.๓ การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุม แล้วมีการมอบหมายการดำเนินงานให้กับมหาวิ ทยาลัย ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา นั้น เพื่อให้การติดตามการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
๑. รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ พิจารณารายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านวิชาการแล้วมีมติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน
ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และศาสตราจารย์
ดร.พฤทธิ์ ศิริ บ รรณพิทั กษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ท รงคุณ วุฒิ เป็น กรรมการ กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอก ฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดีเห็นสมควร รวมไม่เกินจำนวน ๑๒ คน สังเคราะห์และวิเคราะห์
/ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ....
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ข้อ มูล ของมหาวิท ยาลั ย ตามข้อสั งเกต และข้อเสนอแนะของที่ป ระชุม แล้ ว นำเสนอสภามหาวิทยาลั ย เพื่ อ
พิ จ ารณา ภายในสามเดื อ น นั้ น มี การประชุ ม คณะกรรมการสั งเคราะห์ และวิ เคราะห์ ผลการดำเนิ นงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ๒๔ มี น าคม ๒๕๖๔ ซึ่ งที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบ
ฝ่ ายเลขานุ การจั ดทำข้อมูลเพิ่ มเติม ย้ อนหลั ง ๕ ปี ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณรายรับ -รายจ่ายด้านวิชาการ
นักศึกษา อาจารย์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
๒. พิจ ารณาให้ความเห็น ชอบการเลื่อนเงิน เดือนให้กับข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรณี
พิเศษ แล้วมีมติมอบหน่วยงานนิติการนำกลับไปตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ แล้วนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานนิติการได้จัดทำขั้นตอน และระยะเวลา
ในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๒
มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตาม
เสนอ
๓.๔ การดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)
๓.๕ พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (วาระลับ)
(สภามหาวิทยาลั ยได้ประชุมวาระลั บ ซึ่งมีการพิ จารณาและมี รายงานการประชุม
แยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ เสนอพิ จ ารณาทบทวน (ร่ าง) ข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์
๓/๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. .... แล้วนั้น ด้วยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณา
ข้อบังคับได้ตรวจสอบก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม พบว่ามีข้อความที่สำคัญ ที่ต้องดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติม จึงเสนอพิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
๑. เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑
“ทั้งนี้ ไม่ว่าอยู่ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสัญญาจ้างระยะใด
ก็ตามหากพนั กงานมหาวิท ยาลั ย สายสนั บ สนุน ผู้ใดไม่ผ่ านการประเมินตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม.
กำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้าง”
๒. แก้ไขข้อ ๒๗ วรรคสอง เป็นความว่า
/“พนักงานมหาวิทยาลัย ....

-๗-

“พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะมี สิ ท ธิ ได้ รั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นตามข้ อ นี้
ต้องเป็นผู้มีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสี่เดือนสำหรับกรณีการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน”
จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณ าอนุ มั ติ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า เพื่อให้การสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ว่าด้ว ยการกำหนดชั้ น สาขา และหลั ก เกณฑ์ การให้ ป ริ ญ ญากิ ตติ มศั กดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัย
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
๑. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นประธาน
กรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๒. พิ จ ารณ าแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ บ ริ ห ารค นหนึ่ ง
เป็นกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๓. พิ จารณาแต่ งตั้ งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากคณาจารย์ ประจำคนหนึ่ ง
เป็นกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
มติที่ประชุม
๑. เลือกศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จั น ทรางศุ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๒. เลื อกอาจารย์ ดร.ณั ฐ ปคัล ภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
จากผู้บริหาร เป็นกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๓. เลื อ กผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิ ริ ข วั ญ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทักท้วง
๕.๑ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลั กเกณฑ์ และวิธีการพิ จ ารณาแต่งตั้งบุ ค คลให้ ด ำรงตำแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
/จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ....

-๘-

จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณ าอนุ มั ติ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่ า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการสอนเพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั นอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดและสอดคล้องกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้ งที่
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ....
ทีป่ ระชุมมีข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. รูปแบบของเอกสารคำสอนนั้น รายละเอียดเนื้อหาวิชา จะต้องพัฒนามาจาก
เอกสารประกอบการสอนจนมี ความสมบู รณ์ กว่าเอกสารประกอบการสอน จะต้ องพั ฒ นาแค่ไหน อย่ างไร
ในประกาศ ก.พ.อ. ระบุไว้หรือไม่ อย่างไร
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ฤ ทธิ์ สมบั ติ ส มภพ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ชี้แจ้งว่าในประกาศ ก.พ.อ. ไม่ร ะบุรายละเอียดไว้ว่า
อย่างไรก็จริง ความแตกต่างของ เอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบคำสอน แตกต่างกันที่ลักษณะ
เอกสารประกอบการสอนจะไม่มีรายละเอี ยดของคำบรรยาย อาจจะเป็นรูปภาพหรือตัวเอกสารย่อประกอบ
คำบรรยาย แต่หากเป็นเอกสารประกอบคำสอนจะไม่ต่างอะไรมากกับตำราหรือหนังสือ เพียงแต่ว่าไม่ต้องมีการ
เผยแพร่ ใช้สอน ๑ ภาคการศึกษา หรือจำหน่ายแล้ว ๔ เดือน ส่วนเอกสารประกอบการสอน เหมือนกับคำพูดที่
อาจารย์ ต้อ งใช้พู ดเวลาสอน แต่ต้อ งพิ มพ์ เป็ นตั วหนังสื อออกมา คำพู ด เหล่ านั้ นไม่ต้ องมีค วามสมบูรณ์ มาก
เพราะฉะนั้น ๒ ลักษณะนี้ มีความแตกต่างกัน จึงต้องมีนิยามว่าจะต้องแตกต่างไปจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์
เอกสารที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ขอผลงานทางวิชาการสามารถใช้เอกสาร
ของวิ ช าเดี ย วกั น เพื่ อ ขอกำหนดตำแหน่ งทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ได้ กล่าวคือ การขอกำหนดตำแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใช้เอกสารประกอบการสอน ซึ่งจะไม่มี
รายละเอียดของคำพูด แต่ พอพัฒ นาเป็นเอกสารประกอบคำสอน ต้องพัฒ นาเหมือนกับตำราเพียงแต่ไม่ต้อง
Peer review ไม่ต้องขายตำรา แต่เมื่อใดที่พัฒ นาเป็นตำรา ต้องดูว่า ใช้มาแล้วกี่ครั้ง มีการปรับปรุงกี่ครั้ง ต้อง
Peer review และต้องผ่านการขายมาแล้วกี่ครั้ง กี่เดือน คือเป็นวิชาเดียวกันได้หมด กรณีนี้คือการสอนคนเดียว
แต่ถ้าสอนหลายคนก็จะต้องมีสัดส่วนลดลง เอกสารที่นำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการก็เสนอเฉพาะส่วนที่ตนเอง
เป็นผู้ดำเนินการ

/๒. ควรมีการสื่อสารระหว่าง ....

-๙-

๒. ควรมีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลั ยเกี่ย วกับ ปั ญหา สาเหตุความล่ าช้ าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง
การจัดทำเอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบคำสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ....
๒. มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สื่อสารรายละเอียดที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ พิจ ารณาอนุ มัติ (ร่า ง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนคริน ทร์ ว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า โดยที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการดำเนินการพื้นฐานของกิจกรรมทั้งปวงของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น การรับสมัครนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน การจ้างพนักงานหรื อบุ คลากร การวิจัยและพัฒ นา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้มาเยี่ยมชม เป็น ต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงตามกฎหมาย หากไม่ดำเนินการให้เหมาะสมตามมาตรฐานก็จะทำให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความเสี่ยงได้ รวมถึงความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยเอง ทั้งความเสียหายด้านชื่อเสียง
ความเสียหายทางการเงิน และความรับผิดตามกฎหมายด้วย จึงเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อให้ การคุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก ำหนด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย จึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณ าอนุ มั ติ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีข้ออภิปราย และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. เมื่อข้อบังคับนี้บังคับใช้ ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนด
ในเรื่องการสั่งการ การแต่งตั้ง การกำหนดหน้าที่ความรับผิ ดชอบ และการดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์
หากเกิดการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๒. การตรวจสอบข้ อ มู ล ของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย กรณี ก ารโอนย้ า ย
ไปมหาวิทยาลัยอื่น แล้วหน่วยงานนั้นสอบถามข้อมูลกลับมา รวมทั้งกรณีที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไปสมัครงาน
แล้ ว หน่ ว ยงานนั้ น ส่ งสำเนาใบปริ ญ ญาบั ต รมาให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ว่ าเป็ น ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
มหาวิทยาลัยต้องขอความยินยอมจากเจ้า ตัว และให้เจ้าตัวเซ็น ยินยอมจึงจะเปิดเผยข้อมูลได้ ซึ่งในการยินยอม
นั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. มหาวิทยาลัยต้องทบทวนแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนิ นการตาม
ข้ อ บั ง คั บ นี้ ในส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาคื อ การขอรั บ ปริ ญ ญาบั ต ร เพื่ อ ประกอบการสมั ค รงานหรื อ เพื่ อ การอื่ น
แบบฟอร์มควรระบุ เงื่อนไขว่าเจ้าตัวอนุ มัติห รือให้ ความเห็ นชอบไว้ล่ วงหน้า เนื่องจากมีการมาขอย้อนหลั ง
หลายปี สำหรั บ บุ คลากรในการปฏิ บั ติงานต้องทบทวนการจัดเก็ บข้อ มูล การประมวลข้อมู ล เพื่ อปรับปรุง
แบบฟอร์มให้เหมาะสม รวมทั้งการรับสมัครงานต้องมีการระบุให้เจ้าตัวยินยอมเปิด เผยข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูล
/๔. การตีความคำว่า “เท่าที่จำเป็น” ....

-๑๐-

๔. การตีความคำว่า “เท่าที่จำเป็น” ในข้อ ๕ (๓) ของ (ร่าง) ข้อบังคับนั้นต้อง
ชัดเจนว่าคืออะไร คือ ความจำเป็นของมหาวิทยาลัย บุคคล หรือนักศึกษา
มติที่ประชุม
๑. อนุ มั ติ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๒. มอบคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลในมหาวิท ยาลั ย และมหาวิท ยาลั ย
นำข้ออภิปรายของคณะกรรมการไปดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินการตามข้อบังคับ
๕.๔ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ า ตามที่ ป ระธานสภาคณาจารย์ แ ละ
ข้าราชการ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้แทนคณาจารย์ มีบันทึกข้อความถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
อธิก ารบดี คณบดี และผู้ อ ำนวยการ โดยกำหนดให้ มี การหยั่งเสี ยงจากบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยห ลั งจาก
ที่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย ในการเลื อกบุ คคลที่ส มควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี และผู้ อำนวยการต่อไป นั้ น
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยประมวลข้อดี และข้อเสียของกระบวนการดังกล่ าวประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่ วยงานนิติการเป็นผู้ดำเนินการ
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยสั่งการ
หัวหน้าหน่วยงานนิติการได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับพิจารณาข้อดีข้อจำกัดและข้อมูลอื่น ๆ ก่อนนำเสนอ
สภามหาวิท ยาลั ยพิ จารณา คณะกรรมการพิจารณาข้อบั งคับ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑
มีน าคม ๒๕๖๔ พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ ให้ น ำเสนอสภามหาวิท ยาลั ยพิ จารณาให้ น โยบายและแนวทางในการ
ดำเนินการ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้นโยบายและแนวทางในการ
สรรหาอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ
นางนฤชล เรื อ นงาม ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอเพิ่ ม เติ ม
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ ในประเด็นการขอให้มีการหยั่งเสียงว่าเคยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำ
บันทึกขอให้มีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้มีการหยั่งเสี ยงผ่านมาหลายปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าในการ
หยั่งเสียงจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงไม่มีการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการสรรหา
อธิการบดี และคณบดี ก่อนหน้านี้ ประมาณ ๖-๗ ปี ในขณะนั้นมีการสรรหาอธิการบดี แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่ง
จัดทำการหยั่ งเสียงเอง ก็ไม่ได้มีการแก้ไขข้อบังคับ เพราะดูแล้วว่าจะทำให้บุคลากรมีการแบ่งฝ่ายกันชัดเจน
จึงไม่ได้แก้ไขข้อบังคับ
ที่ประชุมมีข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
๑. การหยั่ ง เสี ย งไม่ ไ ด้ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง โดยตรง แต่ ต้ อ งการให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ทราบข้อมูลเชิงลึก
ของแต่ละคน
๒. การเป็นผู้นำต้องได้รับความยอมรับจากองค์กร ต้องมีแรงจูงใจให้ผู้ ตามพร้อม
ที่จะทำงานด้วย ชาวบ้านยังสามารถเลือกผู้บริหารท้องถิ่นได้
/๓. ข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ....

-๑๑-

๓. ข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้เขียนไว้ว่าจะมีการสรรหาโดยใช้
วิธีการหยั่งเสียงเป็นการแสวงหาข้อมูลด้วย แต่ในภาคปฏิบัติแล้วก็สามารถทำได้โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็น
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกันกับบุคลากรนั้น ก็สามารถที่จะไปดำเนินการได้
๔. ข้ อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ นั้ น ถึ งแม้ ว่า ไม่ ได้ เขี ย น
กระบวนการหยั่งเสียงไว้ในข้อบังคับ แต่การรับข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น สภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็เป็น
ช่องทางหนึ่งที่จะนำเสนอข้อมูลได้ ซึ่งกรรมการสรรหาไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดการในส่วนนั้นเอง
๕. กระบวนการสรรหาต้องการการมีส่วนร่วม ผู้นำต้องทราบข้อมูลที่เสนอแนะ
มาจากประชาคมว่า เมื่ อ เข้ ามาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารแล้ ว ควรทำอะไร ปั ญ หาที่ ต้ อ งการให้ แ ก้ ไข ทิ ศ ทางในอนาคต
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างไร ความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะตั้งคำถามกับผู้สมัครว่า
จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร มีนโยบาย วิสัยทัศน์อย่างไร
๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในขั้นตอนกระบวนการ
สรรหานั้น การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เห็นควรมอบคณะกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับ ยก (ร่าง) ข้อบังคับโดยอยู่บนหลักการว่าการได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
สำหรับคณะกรรมการสรรหา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
มติ ที่ ป ระชุ ม มอบคณะกรรมการพิ จ ารณาข้ อ บั ง คั บ นำข้ อ อภิ ป รายและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ไปประกอบการพิ จารณา (ร่าง) ข้ อบั งคับ แล้ ว นำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย นำเสนอว่า ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒.๔ กำหนดให้ ผู้ที่จะเข้ าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากำหนด
ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวัน ที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๓
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดวิธีการ และเกณฑ์ในการกำหนดผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ตามแนวทางที่เคยได้แจ้งให้ถือปฏิบัติ
ซึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลั ยกำหนดไว้ไม่ครอบคลุ มถึงระดับบัณ ฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยจึงยก (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๓ และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรปรับ (ร่าง) ประกาศเพื่อให้สามารถรองรับข้อสอบ
มาตรฐานที่พัฒนาโดยสถาบันทดสอบภาษาแห่งชาติ
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ราชนครินทร์ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา และมอบหน่วยงานนิติการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
/๕.๖ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง ....

-๑๒-

๕.๖ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร สมอ. ๐๘ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เสนอขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ป ระจำหลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูตรศิล ปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ไทย (ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก “ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชู เกี ย รติ วงฆ้ อ ง” เนื่ อ งจากเสี ย ชี วิ ต
เป็ น “ผู้ ช่วยศาสตราจารย์รติย า สุทธิธรรม” คุณ วุฒิ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) ซึ่งมีคุณ วุฒิ การศึก ษาสัมพั นธ์
ในการแบ่ ง กลุ่ ม สาขาตามระบบ ISCED 2013 รหั ส 0215 Music and performing arts ดนตรี แ ละ
ศิ ล ปะการแสดง และมี คุ ณ สมบั ติ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง สภาวิ ช าการ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๔ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ และมอบ
ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาดุริยางคศิลป์ไทย (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
จาก “ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ วงฆ้อง” เนื่องจากเสี ยชีวิต เป็น “ผู้ ช่วยศาสตราจารย์รติยา สุทธิธรรม”
คุณวุฒิ ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาสัมพันธ์ในการแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบ ISCED 2013 รหัส
0215 Music and performing arts ดนตรีและศิลปะการแสดง และมี คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพือ่ รับทราบต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.๐๘ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ
วงฆ้อง” เนื่องจากเสียชีวิต เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติยา สุทธิธรรม” คุณวุฒิ ศศ.ม. (นาฏยศิ ลป์ไทย) ซึ่งมี
คุณวุฒิ การศึกษาสัมพัน ธ์ในการแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบ ISCED 2013 รหัส 0215 Music and performing
arts ดนตรีและศิล ปะการแสดง และมี คุณ สมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้
นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบต่อไป
๕.๗ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ การอนุ โลมอาจารย์ ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เห็ น ชอบปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบมีเงื่อนไข และเห็นชอบการขอใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรคงเหลือ จำนวน
๓ คน เพื่อดูแลนักศึกษาตกค้าง จำนวน ๑๓ คน จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง
สำนั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ ว ตามหนั งสื อที่ ศธ ๐๕๔๘.๐๑/๑๐๖๐ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม)
มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๒๔.๓/๑๙๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่ามติคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นชอบการขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม ๕ คน เหลือ ๓ คน
เพื่อทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรให้กับนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะสำเร็จ
การศึกษา แล้ว ซึ่งในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น ได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร
/จำนวน ๑ คน โอนย้ายไป ....

-๑๓-

จำนวน ๑ คน โอนย้ายไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทำให้เ หลืออาจารย์ประจำ
หลักสูตร จำนวน ๒ คน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวนนักศึกษา ณ ขณะนั้นคงเหลือ
๘ คน โดยมีนักศึกษา ๒ คน อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศไทย และมีนักศึกษาอีก ๖ คน
ได้รับทุนไปศึกษาด้านภาษาและวัฒ นธรรมญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษา
ทั้งหมดศึกษารายวิชาครบแล้ว ซึ่งในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ นักศึกษาตกค้างได้สำเร็จการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
สภาวิช าการ จากการเวีย นพิ จ ารณา เมื่ อ วัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เห็ น ชอบ
การขออนุโลมจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ของหลักสูต รศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม ๓ คน เหลือ ๒ คน โดยขอให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และให้นำเสนอ
ต่อคณะกรรมการกลั่น กรองหลั กสูตร และสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร จากการเวียนพิจารณาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
จึ ง นำเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารอนุ โ ลมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม ๓ คน เหลือ ๒ คน โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และให้นำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติการอนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม ๓ คน
เหลือ ๒ คน โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบต่อไป
๕.๘ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ ปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ เห็ น ชอบปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบมีเงื่อนไข และเห็นชอบการใช้อาจารย์ประจำหลักสู ตรที่เหลือเพื่อดูแล
นักศึกษาตกค้างจนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษา นั้น บัดนี้ นักศึกษาตกค้างได้สำเร็จการศึกษาครบทุกคน
แล้ว และมหาวิทยาลัยไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ติดต่อกัน เกิน ๓ ปี สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จึงเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบสมบู ร ณ์ ซึ่งสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีน าคม ๒๕๖๔
พิจารณาแล้ วมีมติเห็ น ชอบและมอบฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลั กสู ตร
และสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป ซึ่ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบสมบูรณ์ และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบสมบู ร ณ์ และให้ น ำเสนอสำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบต่อไป
/๕.๙ ขออนุมัติซื้อสลาก ธกส. ....

-๑๔-

๕.๙ ขออนุมัติซื้อสลาก ธกส. กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ า ด้ ว ยสลาก ธกส. ที่ ซื้ อ กั บ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนเงิน ๓๑,๐๑๓,๗๐๐ บาท (-สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งยังไม่รวมรายได้จากการถูกรางวัลสลากและดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ บัญชี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงเสนอหารือการบริหารเงินดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะ
การลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้นำเงินจำนวน ๓๑,๐๑๓,๗๐๐ บาท (-สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่น
สามพัน เจ็ ดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่ งยังไม่รวมรายได้จากการถูกรางวัลสลากและดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ บัญชี ที่ครบ
กำหนดไถ่ถอนวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ไปซื้อสลาก ธกส. กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ถ้ามีการเปิดจำหน่าย ณ วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
๒. ในกรณี ที่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรยั งไม่ มี ก ารเปิ ด
จำหน่ายสลากช่วงเวลาครบกำหนดไถ่ถอน เห็นชอบให้ปิดปัญชีสลากและปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ซึ่งเปิดคู่ไว้เพื่อรองรับการถูกรางวัลสลาก จำนวนเงิน ๓๑,๐๑๓,๗๐๐ บาท (-สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งยั งไม่รวมรายได้จ ากการถู กรางวัล สลากและดอกเบี้ ย รับ ณ วันที่ บั ญ ชี ให้ นำเงิน ฝาก
เข้าบัญชีประเภทประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๓ ปี อัตราดอกเบี้ย ๐.๗๕ ต่อปี
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุ มัติ ซื้อ สลาก ธกส. กับ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
จำนวนเงิน ๓๑,๐๑๓,๗๐๐ บาท (-สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งยังไม่รวมรายได้
จากการถูกรางวัลสลากและดอกเบี้ยรับ ณ วันทิ่บัญชี
๒. รับทราบในกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังไม่มีการ
เปิ ด จำหน่ า ยสลากช่ ว งเวลาครบกำหนดไถ่ ถ อน เห็ น ชอบให้ ปิ ด ปั ญ ชี ส ลากและปิ ด บั ญ ชี เงิน ฝากประเภท
ออมทรั พ ย์ ซึ่ งเปิ ด คู่ ไว้เพื่ อรองรั บ การถูก รางวัล สลาก จำนวนเงิน ๓๑,๐๑๓,๗๐๐ บาท (-สามสิ บ เอ็ ดล้ าน
หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งยังไม่รวมรายได้จากการถูกรางวัลสลากและดอกเบี้ยรับ ณ วันทิ่บัญชี
ให้นำเงินฝากเข้าบัญชีประเภทประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๓ ปี อัตราดอกเบี้ย ๐.๗๕ ต่อปี
มติที่ประชุม
๑. อนุ มัติ ซื้อ สลาก ธกส. กับ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
จำนวนเงิน ๓๑,๐๑๓,๗๐๐ บาท (-สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งยังไม่รวมรายได้
จากการถูกรางวัลสลากและดอกเบี้ยรับ ณ วันที่บัญชี
๒. รับทราบในกรณีที่ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังไม่มีการ
เปิ ดจำหน่ ายสลากช่วงเวลาครบกำหนดไถ่ถอน และเห็นชอบให้ปิดปัญชีสลากและปิดบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรั พ ย์ ซึ่ งเปิ ด คู่ ไว้เ พื่ อรองรั บ การถูก รางวัล สลาก จำนวนเงิน ๓๑,๐๑๓,๗๐๐ บาท (-สามสิ บ เอ็ ดล้ าน
หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งยังไม่รวมรายได้จากการถูกรางวัลสลากและดอกเบี้ยรับ ณ วันที่บัญชี
ให้นำเงินฝากเข้าบัญชีประเภทประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๓ ปี อัตราดอกเบีย้ ๐.๗๕ ต่อปี
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์
โดยหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือ นมกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการกำกับ
/และเสนอแนะการลงทุน ....

-๑๕-

และเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวัน ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติ
รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ เรื่องเสนอจากคณะกรรมการ
๗.๑.๑ การรับรองรายงานการประชุม
ด้วยมหาวิทยาลัยต้องนำมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยเร่งดำเนินการ
ก่อนถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวถัดไป มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้รับรองมติที่ประชุมบางวาระเพื่อให้
ดำเนินการได้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๒, ๔.๑, ๔.๒,
๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, ๕.๖, ๕.๗, ๕.๘ และ ๕.๙
๗.๑.๒ การจัดลำดับระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ มีข้อเสนอแนะว่าควรนำระเบียบวาระเพื่อพิจารณาไว้ในลำดับแรก ๆ เพื่อให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้มีเวลาในการพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
มติที่ประชุม มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำไปดำเนินการ
เมื่อไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องอื่นใด ประธานขอบคุณกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ าน แล้ ว นั ด ประชุ ม ครั้งต่ อ ไป วั น เสาร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
แล้วปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(นางนฤชล เรือนงาม)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวประนอม เงินบุคคล)
ผู้จดบันทึกการประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา)
อธิการบดี
__________________________

