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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๐/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ                          กรรมการ  
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เทียนนอ้ย  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๙. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 
 ๑๐.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๒. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๔.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๕.  อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
  ๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั    
 ๒. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๓.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๕. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุ    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ๑.๑ คู่มือจรรยาบรรณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดท าเอกสารคู่มือจรรยาบรรณ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา แจกใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบ 
   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๑  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ โดยไม่มีการแกไ้ข  
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาผูบ้ริหาร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภามหาวิทยาลยั ในการประชุม
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้ปรับปรุงขอ้บงัคบัฯ ว่าดว้ยการสรรหา
ผูบ้ริหารต่าง ๆ แล้วเขา้กลัน่กรองในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั เพื่อเสนอสภา
มหาวทิยาลยั  บดัน้ี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาผูบ้ริหาร เรียบร้อยแลว้ จ านวน 
๓ ฉบบั 
  ๓.๑.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 
๘/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาใหแ้กไ้ขสาระส าคญัเพิ่มเติมจากขอ้บงัคบัเดิมและ
เห็นชอบใหเ้สนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

/มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ... 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสาระ 
ส าคญัท่ีปรับแก ้มีดงัน้ี 
 ๑. แก้ไขนิยาม คณาจารย์ประจ า บุคลากรสายสนับสนุน ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายปัจจุบนั 
  ๒. ให้ เลขา นุการสภามหาวิทยาลัย  เ ป็น เลขานุการ  และ
ผูอ้  านวยการกองกลาง เป็นผูช่้วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ ตามล าดบั 
  ๓. การแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา  ๑๕๐ วนั ก่อนท่ีอธิการบดีจะครบวาระ และให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการแล้ว
เสร็จก่อนวนัท่ีอธิการบดีจะครบวาระ ๙๐ วนั เป็นการเผื่อระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อทรง            
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ   
   ก าหนดบทเฉพาะกาลเฉพาะกรณีในคร้ังน้ีวา่  ใหด้ าเนินการสรรหา
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนั นบัจากวนัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ เน่ืองจากอธิการบดีจะครบวาระ
ใน ๔ เดือนขา้งหนา้ 
 ๔. กรณี อธิการบดีพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ
สรรหาแลว้เสร็จ ภายใน ๔๕ วนั   
 ๕. ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาจเสนอช่ือ          
ผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีไดไ้ม่เกินหน่ึงช่ือ  
 ๖.  ใหห้น่วยงานเสนอช่ือไดห้น่วยงานละไม่เกินสองช่ือ 
 ๗. ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการสรรหาผูมี้คุณสมบติัตาม
ข้อ ๕ โดยให้การแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมเป็นส่วนหน่ึงประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูมี้
คุณสมบัติ จ  านวนไม่เกิน ๓ คน แล้วจัดท าบัญชีรายช่ือตามล าดับอักษร พร้อมประวติัข้อมูล
รายละเอียด วิสัยทศัน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา เสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา 
 

 ๓.๑.๒ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 
๘/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาใหแ้กไ้ขสาระส าคญัเพิ่มเติมจากขอ้บงัคบัเดิมและ
เห็นชอบใหเ้สนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสาระส าคญัท่ี
ปรับแก ้มีดงัน้ี 

/๑. แกไ้ขนิยาม ... 
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 ๑.  แก้ไขนิยาม คณาจารย์ประจ า บุคลากรสายสนับสนุน ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายปัจจุบนั 
  ๒. ตดัขอ้ ๕ (๕) ออก เพราะเป็นคุณสมบติัตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ อยูแ่ลว้ ไม่ใช่คุณสมบติัเพิ่มเติม 
 ๓. แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา ข้อ ๖ (๕) เป็น 
“ผูแ้ทนจากสภาวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ” ทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดความเป็นกลาง และไม่เกิดปัญหาทบัซอ้น 

 ๔. ใหผู้อ้  านวยการกองกลาง เป็นเลขานุการ  
 ๕. กรณีคณบดีจะครบวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการ
สรรหาคณบดีใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัท่ีคณบดีจะครบวาระ ๖๐ วนั  
   ๖. กรณี คณบดีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ          
แลว้เสร็จ ภายใน ๔๕ วนั  
   ๗. เพิ่มเติม การไดม้าซ่ึงรายช่ือผูด้  ารงต าแหน่งคณบดี โดยการสมคัร  
  ๘. ตดัข้อความ เก่ียวกับการเสนอช่ือโดยการแบ่งเป็นสองสาย 
และเพิ่มเติม “ให้บุคลากรสายสนับสนุน มีสิทธิเสนอช่ือคณบดีได้ไม่เกินคนละหน่ึงช่ือ อาจเป็น
บุคคลภายในหรือภายนอกก็ได”้ ในขอ้ ๖ (๒) แห่งขอ้บงัคบัเดิม 

   ๙. ให้มีการแสดงวิสัยทศัน์และแนวทางการบริหารคณะต่อสภา
มหาวทิยาลยั ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและดว้ยวาจา   
 ๑๐. ตดัความในขอ้ ๑๑ ใหค้งเหลือเพียง “ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการ
ตามขอ้บงัคบัน้ี” 
 

 ๓.๑.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคุณสมบติั 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาผูอ้  านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 
๘/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ พจิารณาใหแ้กไ้ขสาระส าคญัเพิ่มเติมจากขอ้บงัคบัเดิมและ
และพิจารณาเห็นวา่การเกษียณราชการของผูอ้  านวยการสถาบนั ส านกั ศูนย ์ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ไม่ถือเป็นการพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระ เน่ืองจากพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ให้น าความซ่ึงว่าดว้ยการพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระของอธิการบดี มาใช้บงัคบัแก่การพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม จึงหมายความวา่น ามาใชบ้งัคบัแก่การพน้จากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระของผูอ้  านวยการโดยอนุโลมดว้ย  จึงเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั  
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูอ้  านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อ
สภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

/มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ... 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูอ้  านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
สาระส าคญัท่ีปรับแก ้มีดงัน้ี 
 ๑. แก้ไขนิยาม คณาจารย์ประจ า บุคลากรสายสนับสนุน ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายปัจจุบนั 
  ๒. แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา “ผู้แทนคณบดี 
จ านวนสองคน” เป็น “ผูแ้ทนรองอธิการบดีหรือผูแ้ทนคณบดีในสภามหาวิทยาลยั จ านวนหน่ึงคน             

เป็นกรรมการ” และจาก “ผูแ้ทนสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ท่ีเป็นอาจารยห์น่ึงคน และขา้ราชการ
หน่ึงคน เป็นกรรมการ” เป็น “ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เป็นกรรมการ”  
  ๓. ใหผู้อ้  านวยการกองกลางเป็นเลขานุการ 
  ๔. กรณีผู ้อ  านวยการจะครบวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
ด าเนินการสรรหาใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัท่ีผูอ้  านวยการจะครบวาระ ๖๐ วนั   
  ๕. กรณี  ผู ้อ  านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการแลว้เสร็จ ภายใน ๔๕ วนั   
  ๖. เพิ่มเติม การไดม้าซ่ึงรายช่ือผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ โดย
การสมคัร 
  ๗. ตัดข้อความ การเสนอช่ือโดยการแบ่งเป็นสองสาย และ
เพิ่มเติม “ใหบุ้คลากรสายสนบัสนุน มีสิทธิเสนอช่ือผูอ้  านวยการไดไ้ม่เกินคนละหน่ึงช่ือ”  
  ๘. ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารต่อสภา
มหาวทิยาลยั ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและดว้ยวาจา   
 ๙. ตัดความในข้อ ๑๒ ให้คงเหลือเพียง “ให้อธิการบดีเป็น                
ผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี” 
   
                               ๓.๒ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภามหาวิทยาลยั ในการประชุม
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีมติให้ปรับปรุงขอ้บงัคบัฯ ว่าดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวทิยาลยั วา่ดว้ยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน จ  านวน ๒ ฉบบั 
 
 

/๓.๒.๑ (ร่าง) ขอ้บงัคบั... 
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 ๓.๒.๑ ( ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 
๘/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาใหแ้กไ้ขสาระส าคญัเพิ่มเติมจากขอ้บงัคบัเดิมและ
เห็นชอบใหเ้สนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑โดยสาระส าคญัท่ีปรับแก ้มีดงัน้ี 
   ๑. แกไ้ขเพิ่มเติมนิยาม “ประธานสาขาวชิา” 
  ๒. เพิ่มขอ้ความเก่ียวกบัวาระของคณะกรรมการ และกรณีการพน้
ต าแหน่งก่อนครบวาระ  
   ๓. คงหนา้ท่ีของคณะกรรมการประจ าคณะในการพิจารณาเสนอ
เก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจ าในคณะต่อสภามหาวิทยาลยัโดยปรับ
ขอ้ความให้สอดคล้องกบัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์
ประจ าใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๑   
  ๔. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 
   ๕. ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัเดิม 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งจนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะชุดใหม่ 
   ๖. ตดัความในขอ้ ๙ ให้คงเหลือเพียง “ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการ
ตามขอ้บงัคบัน้ี” 
     

  ๓.๒.๒ ( ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์  ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านัก ศูนย ์และส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑ 
เม่ือวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้แกไ้ขสาระส าคญัเพิ่มเติมจากขอ้บงัคบัเดิมและเห็นชอบ
ใหเ้สนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยคณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั 
ศูนย ์และส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภา
มหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร์ ว่าดว้ยคณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านัก ศูนย ์และส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสาระส าคญัท่ีปรับแก ้มีดงัน้ี  

/๑. แกไ้ขคณะกรรมการ... 



- ๗ -  

 ๑.   แกไ้ขคณะกรรมการในขอ้ ๕ (๒) จาก “รองผูอ้  านวยการ” เป็น 
“รองผูอ้  านวยการซ่ึงคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน” 
   ๒. แกไ้ขคณะกรรมการในขอ้ ๕ (๓) จาก “ผูแ้ทนสภาวิชาการ 
จ านวนหน่ึงคน” เป็น “ผูแ้ทนจากสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ จ านวนหน่ึงคน”  
   ๓. เพิ่มข้อความเก่ียวกับ วาระของคณะกรรมการ กรณีการพน้
ต าแหน่งก่อนครบวาระ คุณสมบติักรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  
  ๔. การประชุมคณะกรรมการ ให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้า
ประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

   ๕. ใหค้ณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านกั ศูนย ์และส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ีด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ ประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์ และส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งจนกวา่จะ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
   ๖. ตดัความในขอ้ ๙ ให้คงเหลือเพียง “ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการ
ตามขอ้บงัคบัน้ี”  
    

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ การเบิกจ่ายเงินในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) 
ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนในการจดัการศึกษาภาคพิเศษ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. เ ห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทน ตาม ( ร่าง)  ประกาศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การนิเทศ และการเป็นท่ีปรึกษา
นกัศึกษาภาคพิเศษ ท่ีเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลว่าสมควรปรับค่าตอบแทนการนิเทศ
หรือไม่ อยา่งไร หากเห็นสมควรปรับใหน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยัอีกคร้ัง ทั้งน้ี การนิเทศตอ้งเป็นการ
ออกนิเทศ ณ สถานฝึกประสบการณ์ เท่านั้น 

  ๓. เ ห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทน ตาม ( ร่าง)  ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาภาค
พิเศษ ซ่ึงสามารถปรับลดได ้หากมหาวทิยาลยัมีรายไดล้ดลง 
 ๔. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาวิจัยโดยด่วนเก่ียวกับระบบการบริหารจัด
การศึกษาภาคพิเศษในประเด็นโครงสร้างศูนยจ์ดัการศึกษา กระบวนการบริหารจดัการและผลลพัธ์

/ดา้นจ านวนนกัศึกษา... 
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ดา้นจ านวนนกัศึกษาท่ีควรจะเป็น ส่ิงอ านวยความสะดวกของศูนย ์คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นความเห็นของผูแ้ทนนกัศึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั เพื่อหา
จุดคุม้ทุนและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (Basic Standard : Structure, Process, 
Outcome; SPO) เพื่อเป็นข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลยัในการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ
การศึกษาภาคพิเศษให้ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีในการเสนอวิสัยทศัน์ในการบริหารต่อสภา
มหาวทิยาลยัต่อไป 
  ๔.๒ การแสดงวสิัยทศัน์ของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดี
บณัฑิตวิทยาลยัพิจารณา เห็นสมควรให้ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือแสดงวิสัยทศัน์ต่อสภามหาวิทยาลยั 
เช่นเดียวกบัอธิการบดี คณบดี และผูอ้  านวยการฯ ดว้ย 
   มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ ใหแ้สดงวิสัยทศัน์ คนละ ๓๐ นาที โดยไม่
มีการซกัถามจากสภามหาวทิยาลยั 
 

  ๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ดว้ยอธิการบดี จะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ในวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๑  เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัด าเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อยอยา่งต่อเน่ือง จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
   มติทีป่ระชุม เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดงัน้ี 

   ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุว ัฒน์  กรรมการสภา
มหาวทิยาลยัฯ ผูท้รงคุณวฒิุ  เป็นประธาน 

   ๒. อาจารยว์ิรัช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  เป็น
กรรมการ 
  ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  เทียนน้อย  ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลยั  เป็นกรรมการ 
  ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์นิสา   เมลานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผูแ้ทนผูบ้ริหาร เป็นกรรมการ 
  ๕. อาจารย์จินดา  เน่ืองจ านงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู ้แทน
ผูบ้ริหาร เป็นกรรมการ 
   ๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล  วริิยะกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ 
ผูแ้ทนคณาจารย ์เป็นกรรมการ 
  ๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภกัด์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผูแ้ทนคณาจารย ์เป็นกรรมการ 

/๘. นายววิฒัน์  ... 
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   ๘. นายวิวฒัน์  ศลัยก าธร  กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูท้รงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 
  ๙. นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผูท้รงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 
   ๑๐. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท  เลขานุการสภามหาวทิยาลยั เป็นเลขานุการ 
  ๑๑. นางนฤชล   เรือนงาม  ผูอ้  านวยการกองกลาง  เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
  ทั้งน้ี ใหด้ าเนินการสรรหาอธิการบดีให้แลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนั นบัจากวนั
แต่งตั้ง 
  

  ๔.๔ พิจารณาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พฒันาการเกษตร 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 
๗/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาพฒันาการเกษตร ซ่ึงเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ พบวา่มีประเด็นปลีกยอ่ยท่ีตอ้ง
แกไ้ขในส่วนของช่ือหลกัสูตร  ช่ือปริญญา  คุณสมบติัผูส้มคัร  ขอ้ความในหวัขอ้การวดัผล  รายวิชาท่ี
ไม่ปรากฏในรายช่ือแต่มีค าอธิบายรายวชิา  และการอา้งอิงความตอ้งการตลาดแรงงาน 

   มติที่ประชุม ให้สาขาวิชามาน าเสนอข้อมูลในการประชุมคร้ังต่อไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความชดัเจนในประเด็นต่อไปน้ี 

  ๑. คุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา 
  ๒. วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์  และดา้นการเกษตร  

 ๓. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และกลุ่มเป้าหมาย  
 

 ๔.๕ พิจารณากรอบการประเมินอธิการบดี  และคณบดี 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบในกรอบการประเมินอธิการบดี และคณบดี เพื่อจะไดใ้ชใ้นการประเมิน
รอบ ๑๒ เดือน และรายงานต่อ ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ต่อไป นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอให้
ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งอธิการบดีตอ้งลงนามรับรองกบัสภามหาวิทยาลยัเพื่อจะไดเ้ป็นเป้าหมายในการ
ประเมินตามกรอบอีกดว้ย โดยกรอบการประเมินจะประกอบดว้ย  ๒  มิติ  คือ 
  มิติท่ี  ๑  ระดบัความส าเร็จของการบริหารงาน 

  มิติท่ี  ๒  ความสามารถในฐานะเป็นอธิการบดี/คณบดี 

   มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือง... 
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ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ แจง้รายละเอียดการขออนุมติังบประมาณเงินรายได ้(เพิ่มเติม)   
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอรายละเอียดโครงการ ซ่ึงท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังก่อน ไดอ้นุมติัในหลกัการไปแลว้ และให้เสนอขอ้มูลเพิ่มเติม
บางส่วน ไดแ้ก่  
  ๕.๑.๑  โครงการการจา้งเหมาท่ีปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การประเมินผลการปฏิบติัราชการและประกนัคุณภาพ 
  ๕.๑.๒ โครงการการจดัซ้ือจดัจา้งในการบริหารงานกลาง 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๒ การแต่งตั้ งผูอ้  านวยการกองกลาง และหัวหน้างานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ไดพ้ิจารณา
อนุมติัเล่ือนระดบัและแต่งตั้งบุคคลเขา้สู่ต าแหน่ง จ านวน ๒ ต าแหน่ง  ดงัน้ี 
 ๑. นางนฤชล  เรือนงาม  เล่ือนระดับจากเจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๗ 
เป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ๘ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกองกลาง ส านกังานอธิการบดี  
 ๒.  นายธวชัชยั อุดมอารยะ  เล่ือนระดบัจากเจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๖
เป็นเจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๗ ด ารงต าแหน่งหวัหนา้งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กองกลาง 
ส านกังานอธิการบดี  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๓ การประเมินค่างานเพื่อการก าหนดระดบัต าแหน่ง   
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี                
๘/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาเห็นชอบค่างานเพื่อก าหนดระดบัต าแหน่ง ดงัน้ี 
  ๑.   ก าหนดระดบัต าแหน่งหัวหน้าส านกังานผูอ้  านวยการ  ส านักส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน  ต าแหน่งเลขท่ี  ๒๐๓  เป็นระดบั ๗, ๘   
   ๒.   ก าหนดระดับต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์  
ต าแหน่งเลขท่ี ๑๑๓ เป็นระดบั ๗, ๘   
   ๓.   ก าหนดระดบัต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  
ส านกังานอธิการบดี  ต าแหน่งเลขท่ี  ๐๔๒  เป็นระดบั ๗ 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 

/๕.๔ การแปรนโยบายสู่... 
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 ๕.๔ การแปรนโยบายสู่การปฏิบติัท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ รายงานผลการด าเนินงานมหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ บางคลา้ รอบ ๑๐ เดือน ท่ีผา่นมา โดยสรุปวา่มีการด าเนินงานเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 
  มติทีป่ระชุม  
  ๑. รับทราบ 
  ๒. มอบคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ แล ะประ เ มินผลงาน
มหาวทิยาลยั ติดตามเร่ืองการแปรนโยบายสู่การปฏิบติัท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  

  ๖.๑ แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวชิาการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า กรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ พิจารณาเห็นว่าควรปรับแบบประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเดิมจะใช้ตามแบบ ก.ค. ท่ีมีการประเมินผลงานทางวิชาการระดับ              
ผูช่้วยศาสตราจารย์ โดยการให้คะแนน ให้เป็นการประเมินเชิงคุณภาพตามแบบประเมินของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงน า เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จะไดท้  าการปรับเป็นแบบประเมินของมหาวิทยาลยั    
ราชภฏัราชนครินทร์ต่อไป 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 

 ๖.๒ เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ ์
  อธิการบดี เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ทุกท่าน 
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวนัเสาร์ท่ี  ๒๗  
กนัยายน  ๒๕๕๑  ซ่ึงจะแจง้ก าหนดเวลาแน่นอนต่อไป 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน แล้ว            
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป ว ันเสาร์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น.                        
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ หลงัเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ ์  
 

เลกิประชุมเวลา   ๑๒.๒๐   น. 
 

             ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร 
               นางนฤชล  เรือนงาม         อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท          
                   ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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