
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

วันเสารท์ี่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ผู้มาประชุม   
 ๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                  ประธาน  
 ๒. นายจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๔. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๖. นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบด ี กรรมการ 
 ๙. อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ  
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ  
 ๑๒. อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ  
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
 ๑๔. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
 ๑๕. อาจารย์วาทิตา เอ้ือเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๑๖. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๑๗. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี  รองอธิการบดี เลขานุการฯ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 ๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 ๓. ดร.มนตรี นุ่มนาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 ๔. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 ๕. นายสมชาย เสียงหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๖. ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ หัวหน้าหน่วยงานอ านวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  เขียวรักษา รองอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

 

/๕. นางนฤชล เรือนงาม ...  
 



 
 

-๒- 

 ๕. นางนฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี  
 ๖. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากร 
สายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบกับมีบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าเกียรติบัตรเพ่ือแสดงความยินดีโดยรับมอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี ้ได้แก่ 
 ๑. บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 ๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  
ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าตาล เทพพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
   ๒. บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” เป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒.๒ อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์  
 - เป็นผู้ฝึกซ้อมทีมนักกีฬาแฮนด์บอลประเภททีมชายและประเภท 
ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ มกราคม 
๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 -  รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลยอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด
นครราชสีมา 

/๒.๓ นางกรกานต์ พรหมเดเวช ...  
 



 
 

-๓- 

  ๒.๓  นางกรกานต์  พรหม เด เ วช  อาจารย์ ส าขาวิ ช าภาษาไทย                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล Yunnan Friendship Award For Foreign Experts ๒๐๑๗ 
ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับชาวต่างชาติที่ท างานในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๒.๔  นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ 
คณะครุศาสตร์  
 - ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทเยาวชนในโครงการ
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ผลงาน เรื่อง เด็กโลกใหม่  
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด 
กวีนิพนธ์ ผลงานเรื่อง กานท์เวลาของผู้คน ในโครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 -  รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้า ประจ าปี 
๒๕๖๐ ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยคือชีวิตประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จัดโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา  
 - รางวัลชมเชยในการประกวดและแข่งขันแต่งบทกลอน “รางวัล         
กวีศรีสุนทร” ครั้งที่ ๓ ระดับประชาชน ในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔๘ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
     ๒.๕ นายภาณุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๗” (Quality Youths 
Scholarship of The Year ๒๐๑๗) ๑ ใน ๑๙ ทุน โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (มสวท.) ซึ่งมอบในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
     ๒.๖ นายณรงศักดิ์ แก้วเมืองเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทคลาสสิก ซีเนียร์ ในการแข่งขันยิงปืนสั้น     
รณยุทธชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๘ “ไอพีเอสซี แฮนด์กัน เวิร์ลซู๊ด ๒๐๑๗” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม-๒ กันยายน 
๒๕๖๐ ณ ประเทศฝรั่งเศส 
   มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 
  ๑.๒ การแต่งตั้งรองอธิการบดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแต่งตั้ง นางนฤชล เรือนงาม ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี โดยมีเงื่อนไขต้องลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก่อนแต่งตั้งเป็น  
รองอธิการบดี และมอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี นั้น บัดนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มีค าสั่งให้นางนฤชล เรือนงาม ข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพ่ือไปด ารงต าแหน่ง          
รองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายธวัชชัย อุดมอารยะ ให้รักษาการ
แทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยนายกสภามหาวิทยาลัย 
ได้ลงนามแต่งตั้งนางนฤชล เรือนงาม เป็นรองอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐      
เป็นต้นไป  
   ที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ ๒ ...  
 



 
 

-๔- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐       
เมื่อวันที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
  ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์    
เสนอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี หน้า ๓๘ บรรทัดที่ ๒๖ แก้ไขเป็น “๒. อาจารย์
มณเฑียร  มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กล่าวว่าอธิการบดีเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี      
ไม่ติดใจเรื่องคุณสมบัติ แต่งานในต าแหน่งรองอธิการบดีบริหารเป็นงานที่หนัก เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น            
รองอธิการบดีแล้วต้องคลายต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และพิจารณาผู้ที่เหมาะสมมาเป็น
รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี นอกจากนั้นนางนฤชล  เรือนงาม ต้องลาออกจากต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก่อนเสนอแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แต่การเสนอแต่งตั้งคุณจิตติมา ศรีวรรณโสภณ หัวหน้างานประชุมและ       
พิธีการ เป็นผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีไม่เหมาะสม ควรพิจารณาผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระดับ ๘ 
อยู่ก่อน จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมาเป็นผู้บังคับบัญชา คุณธวัชชัย อุดมอารยะ คุณประนอม 
เงินบุคคล ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านั กงาน
อธิการบดีอยู่แล้ว”  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ เสนอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี หน้า ๓๙ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขเป็น         
“๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ แทนคณาจารย์ กล่าวเห็นด้วยกับ
อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง ที่ให้นางนฤชล เรือนงาม ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      
ก็ยินดีถ้าจะบริหารงานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมหรือเป็นทางบวกกับมหาวิทยาลัย แต่ว่าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีส าคัญมากกับมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดี” 
 จากการรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่  ๖.๑.๑ เสนอแต่งตั้ง         
รองอธิการบดี ที่ประชุมอภิปรายเพื่อความชัดเจนตรงกัน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่ามติที่ประชุมได้มีเงื่อนไขว่า     
ให้คุณนฤชล เรือนงาม ลาออกจากผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประชาคมมีค าถามว่าปัจจุบันค าสั่ง        
ที่อธิการบดีลงนามให้พ้นจากต าแหน่ง หมายความว่าลาออกหรือไม่ เพราะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่าประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  
ศิริภักดิ์ พ้นจากต าแหน่งอธิการบดี คือ หมดหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดี ไม่ได้หมายถึงออกจากราชการ       
พ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก็คือพ้นจากต าแหน่ง ไม่ได้หมายถึงการออกจากราชการ 
  ๓. อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  
กล่าวว่าพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ กับพ้นจากการด ารงต าแหน่งต่างกัน หลักตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
คือพ้นจากต าแหน่ง เพราะฉะนั้นต้องใช้ค าว่าพ้นจากต าแหน่ง ไม่ใช่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  
  ๔. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าถ้าตีความจากทั้ง ๒ ท่าน  
ถ้าพ้นจริงต้องมีกระบวนการที่ให้ผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเข้ารับการสรรหาใหม่  
เพ่ือมตีัวจริงแทนได ้

/๕. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ...  
 



 
 

-๕- 

  ๕. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวถามว่าความมุ่งหวังของผู้เสนอให้ นางนฤชล 
เรือนงาม ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะให้ออกจากราชการไปก่อน     
เพ่ือเป็นบุคคลภายนอกแล้วเข้ามาเป็นรองอธิการบดี หรือต้องการให้พ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีเพียงอย่างเดียว 
  ๖. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตอบว่าไม่ได้หมายความว่าต้องออก
จากราชการ 
  ๗. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นที่ด าเนินการในขณะนี้ก็ถูกแล้ว 
เพราะมหาวิทยาลัยจะต้องไปขออัตราต าแหน่งใหม่ เพ่ือให้ทะบียนต าแหน่งออกมาแล้วมาใส่ไว้ที่อัตราใหม่ 
เพราะถ้าให้พ้นจากต าแหน่งทันทีโดยไม่มีอัตรารองรับ ก็คือสั่งให้ออกจากราชการ เหมือนกับกรณีที่อาจารย์
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีเมื่อให้ลาออกจากความเป็นอาจารย์เมื่อใด อาจารย์ย่อมพ้นจากความเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการทันที เพราะเป็นต าแหน่งติดตัว ทุกคนต้องมีต าแหน่งรองรับ ถ้า           
ไม่ประสงค์จะให้ออกจากราชการที่ท ามาแล้วก็ถูกแล้ว ก็ปฏิบัติหน้าที่ ไป แล้วระหว่างนี้ก็ไปขออัตรามาแทน      
เมื่อได้แล้วก็อยู่ในอัตราใหม่ก็พ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพราะข้าราชการต้องมีอัตรา
ต าแหน่งประจ าอยู่ เช่น อาจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ มีอัตราต าแหน่งรองศาสตราจารย์อยู่ ถ้าสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จะหลุดไปเลย เพราะฉะนั้นต้องหาอะไรมารองรับว่าถ้าพ้นจากรองศาสตราจารย์     
จึงจะอยู่เป็นข้าราชการต่อไปได้ ก็ต้องท าด้วยวิธีนั้นเหมือนกัน 
 ๘. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเอง อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี และรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้หารือกันแล้ว      
มองตรงกันว่าพ้นจากต าแหน่งแล้วก็หาต าแหน่งรองรับ พูดกันชัดเจน อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี ยังบอก
เลยว่าเปิดต าแหน่งอาจารย์รองรับ คุยกันชัดเจนแล้ว หลักการก็คือเมื่อคุณนฤชล เรือนงาม พ้นจากต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ต้องมีต าแหน่งรองรับ จากคณะไหน สาขาวิชาไหนอีกเรื่องหนึ่ง  
   ทั้งนี้ อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กล่าวถามอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยตรงว่าค ากล่าวนั้นใช่หรือไม่ ซึ่งเป็นการเข้าใจตรงกัน  
 ๙. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวถามว่าตอนนี้ได้หรือยังต าแหน่งใหม่ ก็ต้องไป
ขอใหม่ ถ้าไม่ไปเป็นอาจารย์ก็ต้องให้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่ากับต าแหน่งเดิมของนางนฤชล เรือนงาม ด้วย 
 ๑๐. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าสาขารัฐประศาสตร์มีอัตรา
อาจารย์ที่รับโอน จะให้โอนเป็นอาจารย์ทดแทนได้หรือไม่ โดยอาจจะให้ไปอยู่สาขาวิชาซึ่งตรงวุฒิที่ส าเร็จ
การศึกษา 
  ๑๑. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยต้องเตรียมเข้าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปี ๒๕๕๘ อาจารย์ที่เข้ามาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ปี ๒๕๕๘ ถ้ารับโอนรองอธิการบดีบริหาร     
เข้ามาเป็นอาจารย์ คุณสมบัติก็จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพราะด าเนินงานสายสนับสนุนมาโดยตลอด       
และไม่มีประสบการณ์ในการสอนหรือการวิจัย 
  ๑๒. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าก็ ไปขออัตราใหม่ พอได้แล้วก็มา
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ ผู้ที่รักษาการได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีอยู่
ขณะนี้จะได้เข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีได้เต็มตัว 
  มติที่ประชุม รับทราบว่าการเสนอแต่งตั้ง นางนฤชล เรือนงาม ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี เป็นรองอธิการบดี โดยมีเงื่อนไขให้ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
นั้น ผู้เสนอเง่ือนไขให้ลาออกจากต าแหน่งนั้นมิได้มีความมุ่งหมายให้ลาออกจากราชการ ทั้งนี้มอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

/ระเบียบวาระที่ ๓ ...  
 



 
 

-๖- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่     
๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณารายงานผลการหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ            
หาข้อเท็จจริงประเด็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ขอทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย 
แล้วมีมติรับทราบรายงานผลของคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการมีสิทธิเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ในการประชุมคราวถัดไปที่มีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน นั้น  
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าการสรรหาครั้งแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ลาป่วย สภามหาวิทยาลัยก็อนุญาตโดยให้หาข้อมูลว่าป่วยจริงหรือไม่ แล้วมีมติให้
สรรหาใหม่ การสรรหาครั้งใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ก็มาสมัคร ในขณะเดียวกัน       
ก็อุทธรณ์มาด้วยว่าที่ไม่มาครั้งแรกนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยจริง สภามหาวิทยาลัยก็ถามว่าการน าเสนอวิสัยทัศน์ฯ     
ครั้งที่สองเหลือคุณคนเดียวคุณจะถอนค าร้องหรือไม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ยืนยันว่า   
ไม่ถอน เมื่อไม่ถอนสภามหาวิทยาลัยก็ต้องตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงว่าป่วยจริงหรือไม่ ผลการ            
หาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่คุณจิระ  พรรณราย เป็นประธาน บอกว่าไม่น่าจะป่วยจริง เพราะฉะนั้น    
การที่ไม่มาน าเสนอในการสรรหาครั้งแรกเท่ากับว่าได้สละสิทธิ์ไปแล้ว เบื้องต้นสภามหาวิทยาลัยจะเห็นด้วยกับ
ผลการหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการของคุณจิระ พรรณราย หรือไม่ มีกรรมการท่านใดติดใจผลการ        
หาข้อเท็จจริงหรือไม ่
  อาจารย์ ดร.สุพัฒน์  เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กล่าวว่าเมื่อครั้งที่แล้วได้น าเสนอไว้ตอนท้ายว่ากรณีที่แจ้งว่าป่วยจริง กรณีการป่วยที่ยื่ นไม่ตรงกับครั้งแรก    
ครั้งแรกแจ้งว่าเป็นไข้ทับฤดู แต่ครั้งหลังเป็นโรคหัวใจ ที่ยืนยันว่าป่วยจริงนั้นคนละโรคกัน 
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าใบรับรองแพทย์ที่ส่งมาใบแรกเป็นคนละวัน  
ป่วยวันรุ่งขึ้น ถ้าไม่มีใครสงสัยและติดใจ สภามหาวิทยาลัยก็จะได้รับฟังตามที่คุณจิระ พรรณราย หาข้อเท็จจริงมา 
ถือว่าสละสิทธิ์ ส าหรับการสรรหาในรอบที่ ๒ ที่สมัครเข้ารับการสรรหา สภามหาวิทยาลัยจะให้เดินหน้า
กระบวนการนั้นต่อหรือว่าจะยกเลิกการสรรหาแล้วให้ไปสรรหาใหม่ โดยข้อบังคับคงต้องเดินหน้าต่อไม่มีอะไร      
จะยกเลิก เมื่อถึงเวลาแล้วสภามหาวิทยาลัยไม่เลือก เสียงข้างมากไม่เลือก สภามหาวิทยาลัยจึงจะให้ไปสรรหา
ใหม่ได้ ถูกหรือไมคุ่ณจิระ พรรณราย เพราะกระบวนการรอบที่ ๒ เดินมาแล้วยังสะดุดอยู่ แต่ถ้าหาข้อเท็จจริง
แล้วได้ความว่าครั้งแรกป่วยจริงจนมาไม่ได้ สภามหาวิทยาลัยก็จะต้องยกเลิกการสรรหาครั้งที่ ๒ เพ่ือกลับไป
การสรรหาครั้งแรก แต่การหาข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่ได้ป่วยจริง สภามหาวิทยาลัยก็เดินหน้าการสรรหาครั้งที่ ๒ 
การสรรหาครั้งแรกก็จบไป การสรรหาครั้งที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้แสดงวิสัยทัศน์ใช่หรือไม่ ซึ่ งตาม
ข้อบังคับเดิมให้แสดงวิสัยทัศน์จะเดินหน้าตามนี้หรือไม่  
   ที่ประชุมไม่มีกรรมการแสดงความคิดเห็นแย้ง 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าตกลงเห็นด้วยหรือไม่ สภามหาวิทยาลัย        
จะเดินหน้าต่อ เชิญเข้ามาสรรหา วันนี้ประสานให้มาหรือไม่ หากไม่ได้แจ้งให้ทั้งสองท่านทราบก็ให้มาน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวถัดไป 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าการสรรหาครั้งที่ ๒ มีผู้ที่ผ่านการสรรหาเพ่ือให้เข้ามาน าเสนอวิสัยทัศน์ ๒ ท่าน คือ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา กับอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก แต่อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์     
พุดเผือก สละสิทธิ์เพราะไม่สามารถที่จะเดินทางมาน าเสนอวิสัยทัศน์ที่ชะอ า จังหวัดเพชรบุรีได้ เนื่องจากต้อง
ดูแลบุตรสาวที่ก าลังเจ็บป่วยและภรรยาก าลังตั้งครรภ์ 

/นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ...  
 



 
 

-๗- 

  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าวันนั้นถ้าสภามหาวิทยาลัยให้แสดงวิสัยทัศน์     
ผู้นั้ นก็จะหมดสิทธิ์ ไปโดยปริยาย เพราะไม่มา แต่ เมื่อสภามหาวิทยาลัย ไม่ ได้ ให้แสดงวิสั ยทัศน์                  
สภามหาวิทยาลัยต้องย้อนกลับมาท าตรงนี้ใหม่ การแสดงวิสัยทัศน์ก็เท่ากับไม่ได้ก าหนด สภามหาวิทยาลัย       
ก็ต้องก าหนดใหม่ เมื่อก าหนดแล้วก็แจ้งไปทั้ง ๒ คนว่าให้มาพร้อมกัน จะได้สิทธิเสมอภาคกัน กรณีที่
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการเสนอ มา ๒ คน  
  มติที่ประชุม  
  ๑. รับทราบรายงานผลการหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง
ประเด็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ขอทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย          
สภามหาวิทยาลัยไม่ทบทวนมติที่ประชุม 
  ๒. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชิญผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ แสดงวิสัยทัศน์ต่อ            
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑  แจ้งผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่านางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีหนังสือ    
ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ (ก.อ.ม.) ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมินและการที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งเลิกจ้างนั้นจึงไม่เป็นธรรม 
เนื่องจากการประเมินของคณะกรรมการมิได้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการ
สรรหา การจ้าง และการทดลองปฏิบัติงาน และการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ (ก.อ.ม.) พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าวจริง จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยเพิกถอนค าสั่งเลิกจ้างผู้ร้องและ
ให้รับผู้ร้องกลับมาท างานในต าแหน่งบรรณารักษ์ตามเดิม และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน
ครั้งใหม่ของผู้ร้องให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  
  โดยที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องล าดับขั้นตอนในการด าเนินการ         
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีเหตุที่ท าให้ประเมินการทดลองปฏิบัติราชการล่าช้า อีกทั้งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ โดยเห็นว่าความเห็นของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ (ก.อ.ม.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ขัดกันจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อ ๔๙ วรรคสี่ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุว่า “เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวินิจฉัยค าอุทธรณ์หรือค าร้องทุกข์เป็นประการใดแล้ว ให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไปเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใด ให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติ      
ให้เป็นไปตามนั้น” 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

/ที่ประชุมมีการอภิปราย ...  
 



 
 

-๘- 

  ที่ประชุมมีการอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่ากลับไปดูข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับว่าด้วย             
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความเกี่ยวเนื่องกันในข้อบังคับอุทธรณ์ ปี ๒๕๕๐ ยังใช้อยู่ ข้อบังคับนี้      
เวลาพิจารณาคดีปกครองก็ดูว่าอ านาจศาล ขอบเขตอ านาจศาล ในค านิยาม ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แต่นางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์       
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่กลับให้คณะกรรมการอุทธรณ์ตามข้อบังคับปี ๒๕๕๐ มาพิจารณาการร้องทุกข์      
ซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงกัน เนื่องจากกรณีของนางสาวปวิชุดานี้อยู่ในช่วงของการด าเนินการประเมินเพ่ือต่อสัญญา
จ้าง แล้วเป็นลักษณะของสัญญา ซึ่งระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาทดลองงานตั้งแต่ระยะ ๑ ปี จึงขอเสนอ            
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๓๖/๒๕๕๔ ซึ่งวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรณีฟ้อง       
ที่บอกไม่ต่อสัญญา ศาลยกฟ้อง ฟังไม่ขึ้น ตรงนี้มหาวิทยาลัยชนะ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล         
ปี ๒๕๕๖ ยกเลิกระเบียบการประเมิน การสรรหา การจ้าง ทดลองงาน ปี ๒๕๕๑ แล้วก็จะมีประกาศที่ออก
ในช่วงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ มีประกาศ ปี ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบรรจุแต่งตั้งและ
ทดลองปฏิบัติงาน บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ประกาศใช้วันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นประกาศที่ใช้รองรับข้อบังคับปี ๒๕๕๖ ยกเลิก ปี ๒๕๕๑ ฉะนั้นกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ก็จะพิจารณาได้บางส่วนแต่ต้องไม่ใช่เรื่องนี้ นางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ เริ่มท างานเมื่อวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งตามข้อบังคับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อครบระยะเวลาทดลองงานเมื่อ
ประเมินทดลองงานแล้วไม่ผ่ านการประเมิน  เมื่ อ ก.บ.ม.  มีมติ ให้อธิการบดีสั่ ง เลิกจ้างเมื่อครั้ ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่ยอมด าเนินการตามมติ ก.บ.ม. ต่อมามาถึง
ช่วงนี้คือ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา จึงด าเนินการตามมติ ก.บ.ม. ที่มีมติใหม่ จึงสั่งเลิกจ้าง
ตามมติ ก.บ.ม. ไป 
  ๒. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าการท างานของอธิการบดีท่านเดิมคงไม่ได้
พิจารณาข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เหตุที่เกิดเพราะว่าผู้บังคับบัญชาประเมินครั้งที่ ๑ เสนอขึ้นไป แล้วก็เก็บเรื่องไว้ 
จนกระท่ังประเมินครั้งที่ ๒ เพ่ือจะมายืนยันครั้งที่ ๑ และการประเมินครั้งที่ ๒ ก็เลยเวลา ๑ ปี ก็กลายเป็นการ     
ไม่ด าเนินการตามข้อบังคับ แล้วข้อบังคับใหม่ที่ใช้แทนปี ๒๕๕๑ ก าหนดว่าการร้องทุกข์ต้องท าอย่างไร  
  ๓. นายจิระ  พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า       
ดูตามข้อบังคับใหม่ ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถที่จะอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ได้ ผู้ร้องทุกข์อุทธรณ์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมิน และคณะกรรมการอุทธรณ์ ฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมจริง ร้องทุกข์มาภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับก าหนดไว้ 
พิจารณาแล้วปรากฏว่าการประเมินมิได้เป็นไปตามระเบียบ เป็นไปตามอ าเภอใจของผู้ประเมินทั้งนั้น ซึ่งมี
หลักฐานปรากฏชัด การประเมินครั้งแรก ประเมิน ๓ ครั้ง ตามระเบียบต้องประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ป ี     
๓ ครั้ง แต่ปรากฏว่าในปีแรกได้แค่ครั้งเดียว ครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปเลยก็ถือว่าสัญญานั้นหมดไปแล้ว ถือว่าเกิด
เป็นสัญญาใหม่โดยที่ไม่มีก าหนดเวลา ก็คือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ว่าจะต้องประเมินให้เสร็จ ๓ ครั้ง ภายใน      
๑ ปี ประเด็นที่ ๒ ตามระเบียบต้องบอกว่าครั้งนี้จะประเมินเรื่องอะไรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ไม่ได้แจ้ง         
ก็ไปประเมิน แล้วครั้งที่ ๓ เมื่อประเมินเสร็จแล้ว ต้องแจ้งให้ทราบว่าประเมินไม่ผ่าน บกพร่องอะไร แต่ก็ไม่มี
การแจ้ง การประเมิน ๓ ครั้งต้องเสร็จภายใน ๑ ปี แต่ว่าเรื่องนี้หนึ่งปีครั้งเดียว ไม่ได้ประเมินครั้งที่ ๒ ที่ ๓      
ซึ่งสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้ว น าครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ มาบวกกับครั้งแรก เป็นไปไม่ได้ อีกประเด็นในช่วงปีที่ ๒ ที่ประเมิน
นั้น คือ ประเมินโดยไม่มีอ านาจแล้วก็มีการร้องทุกข์ด้วย ท าหนังสือร้องทุกข์ถึงอธิการบดีว่าคนนี้เป็นแบบนี้ทั้งที่

/เป็นประธานการประเมิน ...  
 



 
 

-๙- 

เป็นประธานการประเมิน แต่ยังท าหนังสือร้องทุกข์ถึงอธิการบดีว่าคนนี้เป็นแบบนี้แล้วยังประเมินคนนี้อีก         
เป็นผู้ประเมินแล้วก็เป็นคู่คดีด้วย มีหลักฐานอยู่ ท าให้เห็นว่าการประเมินไม่เป็นตามระเบียบ ก่อให้เกิดความ  
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ คณะกรรมการจะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องประเมินใหม่ คือ ๑) ต้องประเมินให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๑ ปีตามข้อบังคับ ๒) ก่อนประเมินต้องแจ้งให้ทราบว่าจะประเมินเรื่องอะไร ๓) เมื่อประเมินเสร็จแล้ว
ต้องแจ้งว่ามีข้อบกพร่องส่วนใดจึงไม่ผ่านการประเมินเพ่ือให้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง แต่ไม่มีแจ้ง จึงเห็นว่า         
การประเมินไม่ชอบ กระบวนการประเมินไม่ชอบ 
  ๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่าครั้งแรกที่ประเมินไม่ผ่านแล้วเสนอไป อาจารย์ไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการ ต้องรายงานพฤติกรรมหรือรายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิการบดี ไม่ใช่คู่กรณี    
แต่ท าในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา วันนี้ก็มีอาจารย์วาทิตา  เอ้ือเจริญ ซึ่งเป็นรองผู้อ านวยการที่อยู่ในสมัยนั้น    
ให้ข้อมูลได้ ในการประเมินหน้าที่ต้องท าอะไรบ้าง ต้องรู้ แต่เมื่อประเมินแล้ว ไม่เซ็นรับทราบ ไม่ยอมรับ      
การประเมิน นี่คือประเด็นหลัก เสร็จแล้วก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ผู้บังคับบัญชาต้องเสนอไปที่อธิการบดี     
เพ่ือด าเนินการจึงท าให้ล่าช้า ส่วนกระบวนการประเมินก็ไปใช้ระเบียบของปี ๒๕๕๑ ก็ไม่ชอบอีก ถามว่า
อ านาจของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ดูข้อบังคับ ข้อ ๒๐ เมื่อ ก.อ.ม. พิจารณาแล้วถ้าเห็นว่าเป็น
ลักษณะของการลงโทษ มหาวิทยาลัยไม่ได้สั่งลงโทษแต่ก็คือไม่ต่อสัญญา เพราะสัญญามีระยะเวลา อ านาจ
หน้าที่ของ ก.อ.ม. ตามข้อ ๒๐ มีอยู่ ๘ ข้อ นั่นคือมหาวิทยาลัยต้องสั่งลงโทษ ลดเงินเดือน ตัดขั้นเงินเดือน 
ปลดออก ไล่ออก แต่ตรงนี้มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญาเพราะประเมินไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านการประเมินมหาวิทยาลัย
ก็บอกเลิกจ้างมหาวิทยาลัยก็ไม่ต่อสัญญา แต่ไม่ได้ให้ออก เป็นคนละกรณีกัน 
 ๕. อาจารย์วาทิตา เอ้ือเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์       
กล่าวว่าเป็นผู้ประเมินครั้งที่ ๑ การประเมินเป็นไปตามขั้นตอนและได้แจ้งผู้ รับการประเมินก่อนว่าระยะ           
การประเมินเมื่อใด จะประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานก็ได้แจ้งไว้ ก่อนที่จะท างานก็ได้ แจ้งขอบเขตของงาน        
จนปฏิบัติงานมาสักระยะหนึ่งเกิดปัญหาหลายครั้ง ได้ตักเตือนเป็นวาจาแล้วจึงท าหนังสือตักเตือนเป็น        
ลายลักษณ์อักษร ได้ท าตามขั้นตอนทุกอย่าง จนกระทั่งประเมินเสร็จแล้วผลก็คือไม่ผ่าน ได้แจ้งนางสาวปวิชุดา                
วัฒนพรไพโรจน์ แต่ไม่ยอมรับผลการประเมิน แม้กระทั่งเรียกไปประชุมและตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร       
ก็ไม่ได้รับฟัง และไม่ยอมรับผลที่ตักเตือน นี้เป็นการประเมินครั้งที่ ๑  
  ๖. นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่ามีหลักฐาน มีหนังสือแจ้งหรือไม ่
  ๗. อาจารย์วาทิตา  เอ้ือเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
ตอบว่ามีการตักเตือนด้วยวาจาก่อนที่จะท าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๘. นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่าก่อนประเมินที่แจ้งว่าจะประเมินเรื่องอะไร       
มีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือแจ้งด้วยวาจา 
 ๙. อาจารย์วาทิตา  เอ้ือเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
ตอบว่าแจ้งด้วยวาจาว่าจะประเมินเรื่องอะไรบ้าง  
 ๑๐. นายจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า       
ที่ประเมินครั้งแรกสัญญาจ้างมกราคม ปี ๒๕๕๗ ครบ ๑ ปี มกราคม ๒๕๕๘ และใน ๑ ปี ต้องประเมิน ๓ ครั้ง 
ให้เรียบร้อย แต่ประเมินครั้งแรก ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ประเมิน ๓ ครั้ง ไม่ทราบว่าลงนามได้อย่างไร 
ประเมินครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓  
 ๑๑. อาจารย์วาทิตา  เอ้ือเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์      
กล่าวว่าในเอกสารเป็นคนลงนามเอกสารจริง ประเมินจริง แต่จะมีอยู่ช่องหนึ่งที่ขีดถูกในช่องที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ 
ตนเองประเมินแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ขีดถูกแค่ครั้งเดียว ตรงอ่ืน ๆ ไม่ทราบ 

/๑๒. นายจริะ พรรณราย ...  
 



 
 

-๑๐- 

 ๑๒. นายจิระ  พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า    
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ ก็เหมือนกันประเมินเมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  
  ๑๓. อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  
กล่าวว่าตนเองเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ด้วย ข้อมูลที่ปรากฏเป็นหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข์และผู้ที่มาตอบ    
ข้อซักถามของคณะกรรมการจะเห็นว่ามีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องเท็จ ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจ        
อย่างสบายใจ ประเด็นแรก กรอบระยะเวลาการประเมินยังไม่ถูกต้อง ๒. การประเมินนั้นผู้ประเมินต้องแจ้ง    
ให้ผู้ถูกประเมินทราบ ๓. แบบประเมินนั้นมีองค์ประกอบหลายหน้า มีประเภทที่ให้เซ็นชื่อเฉย ๆ แล้วก็มาเขียน
ข้อมูลภายหลัง ขออนุญาตเอ่ยชื่อแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ผมรับผิดชอบเองในสิ่งที่พูด ท่านอาจารย์นิพนธ์ท่านพูดว่า 
ประธานคณะกรรมการประเมินผลให้ท่านเซ็นชื่อเฉย ๆ ส่วนข้อความข้างในไปกรอกกันเอาเอง แต่ปรากฏว่า   
ไปเขียนข้อมูลในทางที่ เป็นลบกับผู้ถูกประเมิน คณะกรรมการอุทธรณ์ ฯ ก็พิจารณาอย่างที่อาจารย์             
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กล่าว หลายประเด็นหมิ่นเหม่ อยู่ในขอบข่ายอ านาจหรือไม่ แต่ท้ายสุดเพ่ือเป็น
การดูแลคนในมหาวิทยาลัย ในองค์กรก็คิดว่าก็มีส่วนบกพร่องทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ทางออกที่ดีที่สุด  
ก็คือให้โอกาสผู้ถูกประเมิน ผู้ถูกกระท าก็ถือเป็นคู่กรณีอยู่แล้ว กรณีนี้มีการร้องกลับไปกลับมาหลายครั้ง       
จะบอกว่าไม่เป็นคู่กรณีคงไม่ได้ เพราะว่าผู้บังคับบัญชาก็ต าหนิผู้ถูกประเมิน ผู้ถูกประเมินก็ฟ้องผู้ประเมิน                 
แต่ในข้อเท็จจริงอย่างที่ท่านจิระ พรรณราย กล่าว อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ พูดก็ตรง            
ในบางประเด็นที่อาจารย์วาทิตา  เอ้ือเจริญ พูดก็ใช่ เพราะมีข้อมูลที่ดูยาก คณะกรรมการก็พิจารณาว่าตกลง
ลายมือใคร ฉบับเดียวมีหลายคนมาก มีคนหนึ่งบอกว่าก็เซ็นชื่อเฉย ๆ แต่ข้างในไม่ใช่  ข้างในรายละเอียด
ผู้บังคับบัญชาเขียนเองใช่หรือไม่ ก็เขียนไป ก็กลายเป็นปัญหา ในเมื่อกระบวนการไม่ชอบ กรอบระยะเวลา     
ไมถู่กต้อง ที่ส าคัญก็คือไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบว่าจะประเมินอะไร คุณปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ 
ก็มีจุดอ่อน อาจจะก้าวร้าวหรืออะไรไม่รู้ แต่ตัวหนังสือที่เขียนเหมือนกับดื้อไม่ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชา       
สั่ งการไปก้าวก่ายงานของคนอ่ืน หรือต่อรองงาน ปฏิ กิริยาที่แสดงต่อผู้บั งคับบัญชา ก็มีจุดอ่อน                
แต่ขณะเดียวกันแบบประเมินที่เป็นห่วงมากคือถ้ามีการตรวจสอบกันในเชิงลึกจะวุ่นวาย เพราะมีอะไร     
หลายอย่างท่ีซ่อนอยู่ในแบบประเมิน น าเรียนที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  ๑๔. รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่ายึดหลักการก่อน ผู้ร้องร้องทุกข์เพราะได้รับผลกระทบ กฎหมายฉบับไหนจะพ้นหรือ      
ไม่พ้นก็ตาม หลักการคือต้องรับการร้องทุกข์ ไม่ใช่กฎหมายพ้นแล้วไม่รับไม่ได้ เพราะมีกฎหมายที่ใหญ่กว่าบอก
ว่ากรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ก็ตามต้องรับ ส่วนที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งท่านจิระ        
พรรณราย เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ และผลก็ออกมาแล้ว การร้องทุกข์ฟังขึ้น คือ กระบวนการ      
ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ควรจะเป็น ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกถ้ากระบวนการไม่ถูกผลก็ไม่ถูกด้วย คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้พิจารณาแล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสั่งการต่อไป สภามหาวิทยาลัยจะมีมติ
ประการใดให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น เชื่อในท่านจิระ พรรณราย เมื่อสภามหาวิทยาลัย        
ได้แต่งตั้งกรรมการชุดใดไปก็ตาม ได้ให้อ านาจไปแล้วเมื่อมีรายงานกลับมาก็ควรจะต้องยอมรับรายงานที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ความเห็นคือเมื่อได้ฟังท่านจิระ พรรณราย ในฐานะประธานรายงานให้ทราบแล้วว่า
กระบวนการไม่ถูกต้อง ตามที่ร้องทุกข์ก็ฟังขึ้น สภามหาวิทยาลัยจะเห็นเป็นอย่างไร ถ้าสภามหาวิทยาลัย     
บอกว่าไม่เชื่อท่านจิระ พรรณราย อีกก็จะยุ่งใหญ่ เพราะสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งไป ต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัยมีความเห็นเพ่ือให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติตามนั้น เพราะเรื่องมาถึงสภามหาวิทยาลัยแล้ว ถ้าให้
อธิบายด้วยข้อมูล ถ้าต้องกลับไปย้อนสอบอีกคงจะต้องรับผิดชอบกันถ้วนหน้า กรณีนี้เคยพบกับตัวเองประเมิน
ไม่ผ่าน ๕ ปี ไม่ผ่าน ๙ ครั้ง ผ่านครั้งเดียวแล้วให้ออก ปรากฏว่า ๓ ปี  ไปฟ้องศาลปกครอง ศาลสั่งกลับมาแล้ว

/ไดเ้งินเดือน ข้อมูลแน่นมาก ...  
 



 
 

-๑๑- 

ได้เงินเดือน ข้อมูลแน่นมาก ถ้าบอกว่าไม่ดีแล้วให้ขึ้นเงินเดือนท าไม ร้องศาลปกครอง ศาลปกครองชี้เลยถ้าไม่ดี
ต้องลงโทษไม่ให้เงินเดือน การให้เงินเดือนแสดงว่ายังปฏิบัติงานได้ เกรงว่ากรณีนี้ถ้าถึงศาลปกครองแล้วเป็น
ปัญหาแน่นอนก็คงต้องแก้ ความเห็นส่วนตัวคือรับฟังค าอุทธรณ์ แล้วอุทธรณ์ขึ้น ก็ให้ปฏิบัติงาน แล้ว
ประเมินผลให้ถูกต้องว่าผ่านหรือไม่ผ่าน  
    ๑๕. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร ให้ข้อมูลว่าข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมอบอ านาจหน้าที่ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้ดูแลกรอบ
อัตราก าลังในการบริหาร การประเมินผล ในข้อ ๕ ก.บ.ม. มีอ านาจหน้าที่แทนมหาวิทยาลัย ตรงนี้เป็นหลัก    
ในการบริหารงานบุคคล ก.บ.ม. เสนอแนะ ก.บ.ม. ให้ออก ๒ รอบ ผลประเมินเป็นไปตามนั้น เหตุที่สั่งช้า หรือ
ประเมินช้า เป็นเพราะกระบวนการภายใน ค าพิพากษา ๒๓๖/๒๕๕๔ ใจความว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า           
ค าพิพากษา ๒๓๖/๒๕๕๔ ใจความว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องได้รับความเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ
ที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๒ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการร้องทุกข์
โต้แย้งผลการประเมินการปฏิบัติงานอันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการอุทธรณ์แล้วนั้น เห็นว่ากระบวนการ     
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นเพียงขั้นตอนภายในของคณะกรรมการประเมิน        
เพ่ือเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชาต่อไปเท่านั้น กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมิได้      
มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีอันจะมีสถานะเป็นค าสั่งทางปกครองแต่อย่างใด ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการด าเนินการ
ภายในของฝ่ายปกครองจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องอ้างว่า       
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจไม่ต่อสัญญาผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยผลประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงมีลักษณะ
เป็นค าสั่งทางปกครอง นั้น เห็นว่าการใช้ดุลพินิจเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีนั้นมิใช่ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการใช้สิทธิ เลิกจ้างตามสัญญาที่มี
ก าหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอน ดังนั้น เมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้วผู้ถูกฟ้องทั้งสามจะท าสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไป   
อีกหรือไม่เป็นอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จะด าเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานภายใน
หน่วยงาน ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปในการด าเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ ศาลจึงไม่อาจออกบังคับ
ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่อาจออกค าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓          
จ่ายค่าเสียหายอันเป็นเงินค่าจ้างได้ เพราะหากศาลมีค าบังคับเช่นนั้นก็จะมีผลเป็นการบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี       
ที่ ๓ ต้องต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีโดยปริยาย ดังนั้น ค าขอฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจก าหนด
บังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดี
จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒  
 ๑๖. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยจะต่างกับ
บริบท ต้องอ่านให้ครบ เข้าใจผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ขณะนั้นว่าพฤติกรรมของผู้ร้องเป็นอย่างไร           
แต่กระบวนการ อย่างที่ท่านสมบัติ นพรัก พูด ถ้ากระบวนการผิด อย่างไรก็ผิด คือต้องดูให้ดีว่าค าพิพากษา 
กระบวนการของผู้บังคับบัญชาท าชอบด้วยหรือไม่ ต้องดูเนื้อหา 
   ๑๗. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่าถ้าในเชิงบริหารมองว่าถ้าใช้ดุลพินิจตามกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ก็อาจจะเป็นแบบอย่าง    
ในการปฏิบัติ แต่ว่าถ้าอย่างที่ท่านนายกฯ เคยบอกว่ากรณีของท่านอุทัย ศิริภักดิ์ สู้ถึงศาลปกครองจะได้รู้ว่า
กระบวนการหรือค าสั่งที่ออกชอบ วิธีการปฏิบัติเป็นกระบวนการภายในและมีสัญญาที่มีระยะเวลาก าหนด    
ช่วงนั้นยังพูดถึง ก.บ.ม. บอกว่าสัญญาสิ้นสุดแล้วซึ่งมีท่านโอภาส เขียววิชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญ ก.บ.ม. อยู่ด้วยว่า
สิ้นสุดตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เพราะสัญญาสิ้นสุด ๑ ปี ถ้าไม่ผ่านก็จบ ก.บ.ม. ก็มีมติว่าไม่ต่อสัญญา เพราะ
ผลประเมินไม่ผ่าน กระบวนการหลังจากครบก าหนด แต่เหตุที่ช้าเพราะอะไร ก็สามารถอธิบายได้ ไล่เรียง
หนังสือที่อาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร เสนอไป ความล่าช้าท าไมมหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการตามให้ทันระยะเวลา 

/กรณีนี้ถ้าความเห็นส่วนตัว ...  
 



 
 

-๑๒- 

กรณนีี้ถ้าความเห็นส่วนตัว คงต้องสู้ถึงศาลปกครอง ถ้าผู้ร้องต้องการสู้เพราะถ้าเช่นนี้ก็จะมีกรณีถูกเลิกจ้างก็จะ
มาร้องกันเช่นนี้  เป็นผลต่อการบริหารแน่นอน ต้องสู้ถึงศาลปกครอง ยกตัวอย่างกรณีของโรงไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยต้องการเปิดเพ่ือใช้งบประมาณผมพูดต่อหน้าท่าน ต่อหน้าผู้ร้องเลยว่าจะฟ้องก็ฟ้อง ท้ายสุด
มหาวิทยาลัยไม่ฟ้อง เพราะต้องถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ถ้าการบริการไม่ดี การบริการสาธารณะของ
นักศึกษา ของผู้รับบริการไม่ดี เสียภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าใช่กรณีเดียวกันหรือไม่ ถ้ามหาวิทยาลัยเลิกจ้างแล้วฟ้อง ผู้ฟ้องชนะมหาวิทยาลัยท างาน
ไม่ได้วุ่นวาย แต่กรณีนี้อ้างว่าประเมินไม่ผ่าน ติดที่กระบวนการตรงการประเมิน การเลิกจ้างเป็นอ านาจ แต่นี่
เป็นกระบวนการในการประเมิน อ้างว่าไม่รับเพราะว่าคุณประเมินไม่ผ่านก็ต้องไปดูที่กระบวนการ แต่ถ้าบอก
ว่าไม่มีอัตราไม่มีเงิน ก็เลิกจ้าง ปัจจุบันเลิกจ้างกันทุกมหาวิทยาลัย เพราะว่าจ้างเป็นรายปีก็เป็นสิทธิของ
มหาวิทยาลัย เห็นว่าผิดที่กระบวนการ ไม่ได้ผิดว่าเลิกจ้าง คนละเรื่องกัน 
 ๑๙. นายจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า
ข้อเท็จจริงที่ท าการประเมินนั้น คณะกรรมการฯ ไม่ได้พิจารณา พิจารณากระบวนการท าถูกต้องหรือไม่        
๑) ต้องท าให้เสร็จภายใน ๑ ปี ปรากฏว่าปีหนึ่งประเมินแค่ครั้งเดียว อีก ๒ ครั้ง ไม่ได้ประเมิน แล้วก็ประเมิน
ในปีนั้น ประเมินทั้ง ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๒, ๓ ยังไม่ประเมินแต่ในแบบนั้นเขียนว่าประเมินทั้ง ๓ ครั้ง ไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริง ประเมินครั้งเดียวแต่เขียนในแบบฟอร์มว่าประเมิน ๓ ครั้ง  ๒) ที่เห็นชัดก็คือว่าไม่มีการแจ้งด้วย
ว่า ๔ เดือนแรก ให้คุณท าเรื่องนี้ ประเมินครั้งแรกไม่ผ่านแล้วครั้งที่  ๒ ที่ ๓ อีกปีหนึ่งถึงประเมิน ซึ่งเป็นการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจ้างแล้ว ไม่มีอ านาจประเมินแล้ว ต้องประเมินภายในก าหนดเวลาจ้าง แต่เมื่อ
สัญญาจ้าง ๑ ปี เก็บไปประเมินตอนปีที่ ๒ ซึ่งสิ้นสุดสัญญาจ้าง และน ามาเป็นข้อเลิกจ้าง ไม่ถือเรื่องเลิกจ้าง 
เรื่องนี้กระบวนการไม่ชอบ และไปเลิกจ้างโดยที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย   
ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน ครั้งแรกประเมินครั้งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ไปด้วย ครั้งที่ ๒ ก็ประเมินแต่ว่าไม่ประเมินครั้งแรก 
ครั้งที่ ๓ ก็ประเมินแต่ไม่ตรงกับครั้งแรกที่เขียนไว้ 
  ๒๐. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเอกสารนี้คือค าสั่งศาลปกครองสูงสุด       
ใช่หรือไม่ ในคดีนี้ผู้ฟ้องฟ้องว่ากระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย อ้างว่าได้รับความเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๒           
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย แล้วศาลบอกว่าการประเมินผลเพ่ือเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชาเป็น
กระบวนการภายใน มิได้มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีอันจะมีสถานะเป็นค าสั่งทางปกครองแต่อย่างใด จึงเป็นเพียง              
การด าเนินการข้ันตอนภายในของฝ่ายปกครอง จึงเป็นกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องไม่ต่อสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจะอาศัยผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองนั้น เห็นว่า การใช้ดุลพินิจเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีนั้นมิใช่
ค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แต่เป็นการใช้สิทธิ์เลิกจ้าง
ตามสัญญาที่มีก าหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอน ค่อนข้างจะชัด ปัญหาของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะใช้ค าพิพากษา
มาเป็นแบบอย่าง กลับไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นการที่ถูกฟ้องว่าเป็นการประเมินโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายคือเรื่องอะไร ลักษณะเช่นเดียวกับของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ตรงที่ว่ากระบวนการไม่ได้เดินไปตาม
แนวทางที่ถูกที่ควร และระยะเวลาที่ท าก็ไม่ได้มีใครใส่ใจ ปล่อยปละละเลยเป็นเวลานาน ผ่านมาตั้งนานแล้ว 
อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนในค าพิพากษานี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเพ่ือความรอบคอบไปพิจารณาข้อเท็จจริง    
ในค าพิพากษาว่าฟ้องว่าอย่างไร แล้วน ามาเทียบกับของมหาวิทยาลัยเสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจอีกที ปัญหาเมื่อ
มหาวิทยาลัยเลิกจ้าง อัตรานั้นยังอยู่หรือไม่ คงอยู่ก็ชะลอไว้ก่อนอย่าเพ่ิงไปบรรจุใคร จะเป็นปัญหา อธิการบดีคงต้อง
เริ่มปรับปรุงกระบวนการท างาน เรื่องนี้คุณจิระ พรรณราย เสนอท าเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน แล้วเรื่องหายไป 

/เสนอมาอีกครั้งปลายเดือนตุลาคม ...  
 

/คือวันเสาร์ วันอาทิตย์ ...  



 
 

-๑๓- 

เสนอมาอีกครั้งปลายเดือนตุลาคม อธิการบดีเซ็นเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ แต่
หนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องวันที่ให้ดี บางที
การขอร้องหรือการตกกระไดพลอยโจนท าให้ต้องรับผิด  จึงต้องบันทึกลงมาว่าหายไปไหน ไปถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย วันเสาร์-วันอาทิตย์ ก็ท า จะเห็นว่าวันที่ลงคือวันเสาร์ วันอาทิตย์ก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ เพราะ      
วันธรรมดาไม่ว่าง ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ถึงแม้จะตีความว่าเป็นระยะเวลา
เร่งรัดก็เพียงแต่บอกว่าให้ท าให้เสร็จภายในก าหนด ถ้าไม่เสร็จก็ยังต้องท าไม่ใช่ว่าครบก าหนดแล้วไม่ต้องท า 
เพราะฉะนั้นต้องท า นั่นคือระยะเวลาเร่งรัด แต่ผลของการท าไม่ตรงตามก าหนดอาจจะส่งผลไปสู่กระบวนการ
ที่ไม่ชอบหรือถูกฟ้องร้องได้ ต้องไปตกลงหรือพูดจากันให้ชัดเจน ลงวันเวลาให้ชัด ให้ตรงไปตรงมา 
เพราะฉะนั้นจะรับหนังสือจากใครต้องดูวันที่ที่ส่งด้วย ไม่ใช่มาส่งวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ แต่ลงวันที่            
๖ มกราคม ๒๕๖๐ ไม่ทันดูกลายเป็นว่าเรื่องอยู่ที่เราปีหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ ข้อเท็จจริง คงรับฟังยุติ
เท่าที่คุณจิระ พรรณราย เสนอมาว่ากระบวนการไม่ชอบ กระบวนการไม่ชอบแล้วมหาวิทยาลัยจะท าอย่างไร
ต่อไป ก็ไปพิจารณาค าสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ชัดเจนก่อน แล้วน ากลับมาพิจารณาอีกครั้ง  
  มติที่ประชุม 
  ๑. รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ว่ากระบวนการ
ประเมินผลการทดลองงานของ นางสาวปวิชุดา วัฒนพรไพโรจน์ ไม่ชอบ 
  ๒. มอบอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหารส าเนาเอกสารฉบับเต็มให้มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเท็จจริงในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด                
ที่ ๒๓๖/๒๕๕๔ ว่าฟ้องว่าอย่างไร แล้วน ามาเทียบกับข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
  ๔.๒ ขออนุมัติระงับการด าเนินงานศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ๔ ศูนย์ ชั่วคราว 
และปิดหลักสูตรศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๓ หลักสูตร        
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยน าเสนอข้อมูล 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย น าเสนอว่าส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เสนอขออนุมัติปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ๔ ศูนย์ และปิดหลักสูตรการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
    ๑. ระงับการด าเนินงานศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๔ ศูนย์ ได้แก่  
     ๑.๑ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 
     ๑.๒ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ จังหวัด
ชลบุรี   
     ๑.๓ ศูนย์การศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
     ๑.๔ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 
  

    ๒. ปิดหลักสูตรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่  
     ๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ที่จัดการศึกษา        
ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 
จังหวัดชลบุรี  ศูนย์การศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี และศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต 
จังหวัดปทุมธานี 

/๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ...  
 



 
 

-๑๔- 

     ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ที่จัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 
     ๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       
ที่จัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
     ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุการกรรมการวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว 
     สภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๐ พิจารณาแล้วอนุมัติยุติการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ๔ ศูนย์การศึกษา จ านวน      
๓ หลักสูตร และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
     คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข้อสังเกตว่า 
    ๑. นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งส าเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้ว        
เมื่อภาคเรียนที่  ๓/๒๕๕๘  ฝ่ายวิชาการพบว่ายังไม่ได้รายงานการปิดหลักสูตรและการยุติการด าเนินการ
ศูนย์ฯ  จึงน าเรียนสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    ๒.  มหาวิทยาลัยควรท านโยบายการด้านหลักสูตรระยะ ๕-๑๐ ปี ข้างหน้า 
ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการ Reprofile หลักสูตร  
    ๓. การรายงานด าเนินการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อ สกอ.         
ควรแยกเป็นสองส่วน คือ การรายงานการปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการปิดหลักสูตรศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง   
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าควรแยกเป็น ๒ ส่วน คือ การปิดศูนย์ กับปิดหลักสูตร ประเด็นเสนอระงับการด าเนินงาน
คือยังไม่ปิดยังมีศูนย์อยู่ แต่ปิดหลักสูตร แล้วศูนย์อยู่ ศูนย์ท าอะไร เพราะจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารศูนย์ 
 รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอว่าขออนุมัติปิดการด าเนินงาน     
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  
  มติที่ประชุม อนุมัตปิิดการด าเนินงานศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ๔ ศูนย์ 
และปิดหลักสูตรการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
    ๑. ปิดการด าเนินงานศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๔ ศูนย์ ได้แก่  
 ๑.๑ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 
 ๑.๒ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ จังหวัด
ชลบุรี   
 ๑.๓ ศูนย์การศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 ๑.๔ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 
 ๒. ปิดหลักสูตรศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่  
 ๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ที่จัด
การศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียน
บริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี  ศูนย์การศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี  และศูนย์การศึกษา
โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 

/๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ...  
 



 
 

-๑๕- 

 ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ที่จัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 
 ๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ที่จัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 
 ๔.๓ พิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตร 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยน าเสนอข้อมูล 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  น าเสนอว่าส านักส่ งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียน เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ   
การสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  แบบมีเงื่อนไข โดยจะด าเนินการปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์
เมื่อนักศึกษาทุกคนส าเร็จการศึกษา โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร ดังนี้ 
    ๑. มีหลักสูตรสาขาใหม่ทดแทน คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ 
    ๒. ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียนติดต่อกันเกิน ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 
    ๓. ไม่มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๕๙ 
    สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรมีการท าข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา       
เอกเดี่ยวและเอกคู่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่ามหาวิทยาลัยย้ายอาจารย์ออกหมด นักศึกษาที่เหลืออีก ๒ ปีการศึกษาใครดูแล เพราะการปิดหลักสูตร
แบบมีเงื่อนไขยังให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่มหาวิทยาลัยเอาไปหมดเลย ลาออก ๒ คน ประจ าหลักสูตรอื่น 
๓ คน ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ นักศึกษา ๒ รุ่นนี้  
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรคู่ ใช้อาจารย์ร่วมกันของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา และการสอนคอมพิวเตอร์ คู่กับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยซึ่งอาจารย์ในหลักสูตร
ในสาขาเทคโนโลยีการสอนคอมพิวเตอร์ก็ยังคงอยู่และปัจจุบันก็มีครบ ๕ คน เป็นกลุ่มที่จะดูแลนักศึกษานี้     
โดยมติสภาวิชาการได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรดูแลนักศึกษาทั้งหมดจนส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะ
ส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนถัดไปนี้ คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  
  ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ถามว่าค าว่าหลักสูตรคู่ ให้นักศึกษาเรียน ๒ หลักสูตร ไม่ได้สร้างหลักสูตรใหม่ใช่หรือไม่ 
  ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 
ตอบว่าเป็นหลักสูตร ๕ ปีเดิมที่ท าตามมติคุรุสภาในสมัยนั้น 

/๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ นพรัก ...  
 



 
 

-๑๖- 

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่าทีต้ั่งค าถาม เนื่องจากเป็นห่วงว่าให้อาจารย์ดูแล ในทางปฏิบัติ สกอ. ไม่ฟัง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ๕ ป ี    
แต่ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอนภาษาไทย เพราะฉะนั้นเกณฑ์ สกอ. ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฝ่ายละ ๓ คน เป็น ๖ คน เมื่อปิดหลักสูตรนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษายังอยู่      
เป็นหลักสูตรเดียว ปกติการปิดหลักสูตรจะต้องให้อาจารย์คงอยู่จนกว่านักศึกษาจะจบ นี้คือหลักการ สกอ.      
จะตั้งค าถามว่าใครดูแลนักศึกษา เพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องดูแล ไม่ได้ติดใจเรื่องการปิด         
แต่ติดใจว่าจะถูกท้วงว่าผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ คน จริง ๆ ต้องมี ๖ คน คือใคร จะกระทบ
ต่อการขอใบประกอบวิชาชีพ ที่คุรุสภา 
 ๖. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าส าหรับเอกคู่ ก็ยังใช้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ๕ คนอยู่ ส่วนหลักสูตรที่จะปิดมหาวิทยาลัยต้องดูแลนักศึกษาจนจบการศึกษา 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่าจะปิดจะเปิดไม่เป็นไร ตราบใดที่มีการเรียนการสอนต้องมีอาจารย์ดูแล และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เมื่อเสนอมาแล้ว มติก็คืออนุมัติการปิดหลักสูตร แต่เงื่อนไขคือต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 
 ๘. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าปิดหลักสูตรแล้วก็จะเปิดหลักสูตรใหม่          
ซึ่งหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดเจาะจงมากกว่าหลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่าความจริงก็เรื่องเดียวกัน คือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แต่หลักสูตรใหม่ คือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ ปัญหาว่านักศึกษาที่คงอยู่อยู่ในภาคไหน การสอนภาษาไทยหรือ          
ภาคสารสนเทศ หลักสูตรเอกคู่ต้องมี ๒ ชุด ฝ่ายละ ๓ ใช่หรือไม่ ถ้าเปิดหลักสูตรใหม่ ๓ คน ส าหรับเทคโนโลยี
การศึกษาก็ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมเพราะย้ายมาอยู่แล้ว การสอนคอมพิวเตอร์เป็นของใหม่ใช่หรือไม่   
  ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่าความจริงลักษณะนี้ท าเป็นหลักสูตรปรับปรุงได้ เพราะมีหลักสูตรเดิมอยู่ ปรับปรุงโดยการจับคู่ใหม่ 
อย่างที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวคือของเดิมยังอยู่สาขาหนึ่ง อีกสาขาหนึ่งจับคู่ใหม่ การปรับปรุง
หลักสูตรจะไม่เสียอาจารย์ นักศึกษาก็ยังอยู่ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อใหม่ อาจารย์ ๓ คนแรก 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษายังใช้ได้ทั้ง ๓ คน แล้วก็ไปเอาการสอนคอมพิวเตอร์ใหม่มาอีก ๓ คน     
ยังพออธิบายได้ ไม่ใช่สร้างหลักสูตรใหม่ 
  ๑๐. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าที่เหลือไว้คือการสอนภาษาไทย ๓ คน  
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่าการสอนภาษาไทยต้องเหลือไว้ ถ้าไม่เต็ม สกอ. ยังรับฟังได้ แต่ถ้าไม่มีเลยแล้วใครดูแลนักศึกษา
ภาษาไทย  
 ๑๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต  ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเอกสารระบุไว้ชัดเจนว่ามีนักศึกษาคงเหลือเท่าไร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรมีการท าข้อมูล
เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาเอกเดี่ยวและเอกคู่ คณะกรรมการฯ เสนอไว้ชัดเจน  
  ๑๓. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าถ้าศึกษาแล้วพบว่าจริง ๆ แล้วเอกการสอน
ภาษาไทย ไม่มีใครเรียน ที่จะปิดเพราะไม่ค่อยมีคนเรียน อาจจะพบว่าไม่มีนักศึกษาอยู่เลย ต้องไปตรวจสอบ   
เพ่ือประหยัดทรัพยากร แต่ถ้าไม่เปิดสอนต่อไปจะมีครูที่ไหนไปสอนภาษาไทย 

/๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กลุวด ีโรจน์ไพศาลกิจ ...  
 



 
 

-๑๗- 

  ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 
กล่าวว่าภาษาไทยมีหลักสูตร ค.บ. ภาษาไทย เป็นเอกเดี่ยว 
  ๑๕. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่าวว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรคู่ เดิมเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีทางการศึกษา เนื่องจากว่าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเดิมไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เรียนแล้วจะไปเป็นแค่นักวิชาการโสตฯ หรืออุปกรณ์เ ท่านั้น            
ไม่สามารถที่จะสอบบรรจุได้ จึงมีการปรับหลักสูตรส าหรับเอ้ืออ านวยผู้ที่จะมารับใบประกอบวิชาชีพ จึงจัด
หลักสูตรภาษาไทยกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาคู่กัน ซึ่งก็มีนักศึกษาสนใจเรียนอยู่ สักระยะหนึ่งเกิด
ลักษณะที่ว่าเป็นการเรียนกึ่ง ๆ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์คนละครึ่ง ก็อาจจะเป็นตัวแปรที่ท าให้นักศึกษาที่เห็น
ว่าความเข้มข้นในศาสตร์มีน้อย ส่วนหนึ่งจึงขอย้ายไปเรียนที่เอกภาษาไทย นั่นคือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง  
 ๑๖. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าถ้าไปถามว่านักศึกษาที่ตกค้างการสอน
ภาษาไทยว่าย้ายมาอยู่เอกภาษาไทยเลยดีหรือไม ่
  ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่าถ้าย้ายมาอยู่เอกภาษาไทยจ านวนหน่วยกิตก็ไม่พอส าหรับเอกเดี่ยว เพราะเอกเดี่ยวต้องเรียน ๗๘ หน่วยกิต 
เอกคู่ให้เรียน เอกละ ๓๙ หน่วยกิต เมื่อจับคู่เรียนแค่ ๓๙ หน่วยกิต ไปเรียนภาษาไทยก็ไม่ใช่เอกเดี่ยวก็ได้ วิธีที่
เสนอ ถ้าจะจับคู่ใหม่ก็ใช้วิธีปรับปรุงหลักสูตร และภาษาไทยเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาก็ค่อยถอนไปใช้ได้     
ก็แค่รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเท่านั้น ไม่ต้องแจ้ง สกอ. ท าให้ถูกระเบียบ 
 ๑๘. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเข้าใจตรงกันใช่หรือไม่  
  ๑๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝากอธิการบดี และรองอธิการบดี เรื่องการด าเนินการรีโปรไฟล์หลักสูตรที่จะเปิดใหม่ได้ ซึ่งจะ      
ท าให้เห็นว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร 
  มติที่ประชมุ  
  ๑. อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยน าข้ออภิปรายของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร 
 
    ๔.๔ อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      
ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขออนุมัติ
งบประมาณ จ านวน ๑๘๘,๗๒๑,๒๔๐ บาท และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย      
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
และครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ 
 
 

/งบแสดงการด าเนินงานทางการเงิน ...  
 



 
 

-๑๘- 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตาราง งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีแหล่งรายได้ ๒ แหล่ง แหล่งที่ ๑ รายได้จากรัฐบาล ซึ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 
 -  ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๓๖๑,๒๔๑,๓๙๐.๕๓ บาท  
 -  ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔๖๔,๘๗๔,๗๒๘.๙๔ บาท 
 -  ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๕๘๖,๗๘๖,๘๓๑.๓๘ บาท 
 -  ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๕๘๕,๔๒๓,๖๐๓.๓๓ บาท 
และเงินรายได้จากแหล่งอื่น ดังนี้ 
 -  ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒๓๙,๐๗๕,๗๒๔.๑๕ บาท 
 -  ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๒๓๐,๕๒๕,๔๔๓.๓๕ บาท 
 -  ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒๐๙,๐๘๓,๓๙๐.๑๓ บาท 
 -  ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒๒๔,๖๒๐,๘๐๑.๐๕ บาท 
 แหล่งรายรับ ได้แก่  
 ๑.  งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้      
  ๑.๑  ค่าลงทะเบียน  
   ๑.๒  การจัดหารายได้ 
   -  สัมมนาคารบางปะกง  ปาร์ค (เมือง บางคล้า) 
       -  หอพักนักศึกษา บางคล้า 
       -  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (SME) 
       -  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

/- อาคารที่พักบุคลากร บางคล้า  
 



 
 

-๑๙- 

       -  อาคารที่พักบุคลากร บางคล้า 
       -  ราชนครินทร์ทัวร์ 
       -  การให้เช่าพื้นที่ (อาคารสถานที่ ที่ดิน) 
       -  โครงการจ าหน่ายเครื่องหมาย 
       -  โครงการน้ าดื่ม RRU/โครงการผลิตน้ าดื่ม 
 ๒.  งบประมาณแผ่นดิน  
   -  ค่าปรับ 
      -  ค่าเช่าอุปกรณ ์
      -  ค่าเช่ารถยนต์ 
      -  ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
      -  ดอกเบี้ย 
      -  เงินรางวัลสลาก 
      -  การขายทอดตลาด 
 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๓๘๐,๓๙๕,๙๐๐ บาท งบประมาณเงินรายได้ประมาณการ                
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวน ๒๓๗,๕๖๗,๑๒๔ บาท กรอบงบประมาณจัดสรร ๘๐ เปอร์เซ็นต์ คือ เสนอขออนุมัติ
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๘๘,๗๒๑,๒๔๐ บาท 
 
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเภทงบประมาณ ประมาณการ 
(๑๐๐%) 

กรอบงบประมาณ 
จัดสรร (๘๐%) 

ร้อยละจัดสรร 

๑. งบประมาณแผ่นดิน ๓๘๐,๓๙๕,๙๐๐ ๓๘๐,๓๙๕,๙๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. งบประมาณเงินรายได้ ๒๓๗,๕๖๗,๑๒๔ ๑๘๘,๗๒๑,๒๔๐ ๗๙.๔๔ 
    ๒.๑ รายได้ค่าบ ารุงการศึกษา 
          ๑) เงินบ ารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          ๒) เงินบ ารุงการศึกษาระดับ   
              บัณฑิตศึกษา 
          ๓) บ ารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต/ 
              ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
          ๔) เงินลงทะเบียนบัณฑิต 
          ๕) โครงการความร่วมมือกับ ม.จีน 

๒๑๕,๑๐๓,๐๐๐ 
๑๘๒,๒๒๗,๖๐๐ 
๑๗,๔๖๕,๓๐๐ 
๑๓,๕๙๒,๑๐๐ 

 
๑,๔๐๐,๐๐๐ 
๔๑๘,๐๐๐ 

๑๖๘,๘๘๖,๐๔๐ 
๑๔๕,๗๘๒,๐๐๐ 
๑๓,๙๗๒,๒๐๐ 
๗,๓๙๗,๔๔๐ 

 
๑,๔๐๐,๐๐๐ 
๓๓๔,๔๐๐ 

๗๘.๕๑ 
๘๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๕๔.๔๒ 

 
๑๐๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 

    ๒.๒ เงินรายได้อื่น ๆ  
          ๑) รายได้อื่น ๆ 

๒๒,๔๖๔,๑๒๔ 
๒๒,๔๖๔,๑๒๔ 

๑๙,๘๓๕,๒๐๐ 
๑๙,๘๓๕,๒๐๐ 

๘๘.๓๐ 
๘๘.๓๐ 

รวมท้ังสิ้น ๖๑๗,๙๖๓,๐๒๔ ๕๖๙,๑๑๗,๑๔๐ ๙๒.๑๐ 
 

หมายเหตุ : จัดตั้ งงบประมาณเพื่อชดใช้เ งินยืมเ งินคงคลัง ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ๑) สมทบก่อสร้าง 
แนวคันป้องกันน้ าพร้อมระบบระบายน้ าภายใน (เงินยืม ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท ใช้คืน ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)        
ปี ๒๕๖๑ ตั้ง งปม.คืนเงินยืม (๒/๓) จ านวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ๒) สมทบก่อสร้างอาคารเรียน
บูรณาการวิชาการ (เงินยืม ๑๘,๔๗๕,๐๐๐ บาท ใช้คืน ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตั้ง งปม. คืนเงินยืม (๑/๕) 
จ านวน ๓,๖๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท 

/นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่า ...  
 



 
 

-๒๐- 

               
                  

  
                

  
                

   

                
  

                
   

               

 นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่าประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๒๔,๖๒๐,๘๐๑.๐๕ บาท ได้รับจริงเท่าไร 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณการ
รายได้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ต่างกันประมาณ ๗ แสนกว่าบาท จะให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบตัวเลข      
ให้ประมาณการได้มากกว่า เนื่องจากการปิด-เปิดภาคเรียนตามอาเซียนจะมีผลต่อการประมาณการของ
มหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงประมาณการอยู่ที่ ๒๓๗,๕๖๗,๑๒๔ บาท จัดสรรเพียง 
๑๘๘,๗๒๑,๒๔๐ บาท ในส่วนของการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยได้รับมติจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าจะต้องคืนเงินยืม กรณีสมทบค่าก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ าท่วม เงินยืมจ านวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ใช้คืนภายในสามปี ในปี ๒๕๖๐ ใช้คืนแล้วส่วนหนึ่ง ปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
ในปี ๒๕๖๒ จะต้องตั้งเงินงบประมาณชดใช้เงินรายได้อีก ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท และอีกรายการสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนบูรณาการ มหาวิทยาลัยต้องชดใช้เงินคืนให้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนที่ประชุม      
เพ่ือทราบ เนื่องจากอาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ฝากน าเสนอไว้ว่าการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้      
ปี ๒๕๖๑ รักษาระเบียบวินัยการเงินการคลัง คือ ตามมติสภามหาวิทยาลัยจะต้องส่งเงินยืมคืนเงินรายได้
มหาวิทยาลัย  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหมวด        
งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 งบประมาณแผ่นดินที่เกี่ยวกับงบลงทุน จ านวน ๑๑๑,๓๔๕,๗๐๐ บาท    
เป็นงบครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จ านวน ๒๕,๕๓๗,๕๐๐ บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(คันกั้นน้ าระยะที่สอง) จ านวน ๘๕,๘๐๘,๒๐๐ บาท  

 งบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๒๘,๗๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยมี     
งบจ ากัดแต่อธิการบดีมีนโยบายในการปรับปรุงห้องเรียนและด าเนินการที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ในส่วนของ
ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ที่จะจัดเป็นห้องเรียนมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ บางคล้า และอ าเภอเมือง รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ IT (๑๕.๗ ลบ), ฐานข้อมูลการวิจัย
ระยะที่ ๑, ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตเดิมให้เป็นหอศิลป์ฯ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อคน้พบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...  
 



 
 

-๒๑- 

                
   

                
  

                
  

                
   

                
  

                
   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อค้นพบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๗,๖๖๕,๕๐๐ บาท   
คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาจ านวน ๙,๐๖๘ คน        
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนักศึกษาจ านวน ๗,๕๕๘ คน นักศึกษาลดลงจ านวน ๑,๕๘๙ คน คิดเป็น ๑๖.๗๒% 
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าประมาณการรายได้ก็ต้องเพ่ิมขึ้น 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 
กล่าวไว้ว่ามหาวิทยาลัยน ารายได้อ่ืนๆ ซึ่งไม่เคยน ามารวม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เลย น ารายได้อ่ืนๆ ที่เก็บ
ไว้นั้นมาเป็นประมาณการเงินรายได้ด้วย ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมียุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การจดัสรรงบประมาณเพื่อให้เหน็ภาพ ...  
 



 
 

-๒๒- 

 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เห็นภาพว่าแต่ละยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย        
ได้จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนเท่าไร และมีโครงการทั้งหมดเท่าไรที่จะปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งอาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ฝากน าเรียนที่ประชุมว่าพยายามดูเรื่องของงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยอย่างละเอียดและรอบคอบโดยเฉพาะโครงการต่างๆ ที่จะน าเสนอนั้น ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ
ถึง ๔ ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการก ากับฯ แล้ว จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้เป็นเมือง
มหาวิทยาลัย งบประมาณ ๐.๒๑ เปอร์เซ็นต์ ยอดเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยุทธศาสตร์อ่ืนงบประมาณ     
สองร้อยกว่าล้าน ควรจะจัดท าให้สมกับค าว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
  ๒. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่างบประมาณจากรัฐบาล ๗๐ เปอร์เซ็นต์  
ไปลงที่บางคล้า คือท าคันกั้นน้ าใช่หรือไม่ ไม่ได้น าไปลงตรงนี้ ถ้าน าไปรวมจะดูว่ามีงบประมาณมาก 
  ๓. รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าการท างบประมาณจะต้องให้เห็นสองภาพ คือ งบแผ่นดินกับงบรายได้ และภาพรวม    
เห็นด้วยที่ท่านนายกฯ กล่าว เห็นว่าท าแผนภูมิอีกอันหนึ่งให้คนนอกเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ใส่อะไรไปที่ไหนบ้าง 
เพราะส่วนมากตนเองจะพิจารณางบประมาณว่าใส่อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ เน้นวิจัยหรือไม่ กิจการนักศึกษาให้เท่าไร 
จะมองเห็นภาพว่ามหาวิทยาลัยใส่ใจในทุกๆ เรื่อง แล้วท าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นแผนภูมิ 
  ๔. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าแผนนี้ได้มีการกรองกันมาหลายรอบ      
ในแต่ละยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดีและการประกันคุณภาพ      
ตามแนวทางการประเมินของ สมศ. และ AUDIT ซึ่งมีท่านศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
 ๕. รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าไม่ติดใจ ท่านนายกฯ บอกว่างบประมาณลงที่บางคล้า ๗๐ ล้าน จะดูเหมือนเป็นเมือง
มหาวิทยาลัย แต่ถ้า ๑.๒ ล้านบาท ยังไงก็ดูไม่ใช่ ดังนั้นวิธีการน าเสนองบประมาณ อาจจะท ามาถูกต้องแล้ว 
วิธีการน าเสนองบประมาณให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยจัดสรรงบอย่างไร จะเป็นตัวบอกรูปแบบของการบริหาร
งบประมาณด้วย 
  ๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเห็นประเด็นในส่วนนั้นแล้ว เนื่องจาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการไปอยู่ที่พัสดุแล้วอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ซึ่งได้บอกกับ
ทีมงานแล้วว่าต้องดึงออกมาให้หมดให้เห็นภาพ ถึงแม้ว่าโครงสร้างงบประมาณจะเห็นอย่างนั้น การเบิกจ่าย     
ในแนวปฏิบัติก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อมูลตรงนี้จะได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของบางคล้าทั้งหมด ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
ที่ท่านนายกฯ กล่าวถึงคืออะไรบ้าง ซึ่งมีรายการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการเพียงแต่ว่าไม่ได้ดึงออกมาอย่างที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ ตรงนี้ขอรับข้อเสนอแนะไป 
  ๗. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าแม้แต่ ๒๐ กว่าล้านที่เป็นครุภัณฑ์การ
เรียนการสอน ส่วนอ่ืนก็อยู่ที่บางคล้าเพราะอาคารใหม่ที่ก าลังจะเสร็จใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นงบนั้นก็คาดว่า
จะต้องไปที่บางคล้า แต่เวลาแยกต้องไปแยกว่างบลงทุน แต่ไม่รู้ว่างบลงทุนอะไร ก็แยกไปงบลงทุน เมื่อถึง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยบางคล้าให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยต้องยกยอดเหล่านั้นมาใส่ที่ตรงนี้ด้วย จะได้เห็นชัดว่า
มหาวิทยาลัยทุ่มเงินไปเกือบร้อยล้าน 
  ๘. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่างบประมาณนี้มหาวิทยาลัย
ต้องบริหารจัดการตามการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๐ งบประมาณต่างๆ จึงดึงไว้ที่กองกลาง ตอนแรกกระจายไป
แต่ละยุทธศาสตร์แล้ว ตอนหลังก็ดูว่าถ้าน าไว้ที่กองกลางจะสามารถบริหารจัดการได้ง่าย และเอ้ือต่อการใช้ระเบียบ
พัสดุใหม ่

/๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ นพรัก ...  
 



 
 

-๒๓- 

 ๙. รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าส่วนนั้นก็เรื่องหนึ่ง ส่วนแผนยุทธศาสตร์จะต้องบอกว่างบประมาณไปลงที่ไหน บริหาร 
งบเงินจะต้องอยู่ตรงกลางงบ ท่านนายกฯ ก็เข้าใจว่างบประมาณลงไปจ านวนมากแต่มองเห็นเพียง ๑.๒ ล้านบาท  
 ๑๐. อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อลองมาดูแบบคนไม่รู้ คณะ ศูนย์ ที่มีนักศึกษาอยู่แต่ได้งบประมาณนิดเดียว  
งบประมาณมาอยู่ที่ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีไม่ได้มีนักศึกษาตั้งงบประมาณ ๒๓ ล้านบาท    
แต่คณะได้คณะละ ๑ ล้านกว่าบาท คณะที่ได้งบประมาณมากสักนิดก็คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ     
คณะครุศาสตร์  
 ๑๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่านอกเหนือจากเห็นตัวเงินแล้ว ต้องการเห็นผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย มีการสรุปผล   
การด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ ให้ฟังหรือไม่ว่าใช้เงินไปเท่าไร ผลการด าเนินงานในหมวดใหญ่ๆ แล้วในปี ๒๕๖๑     
จะท าอะไร เป้าหมายอยู่ตรงไหน สภามหาวิทยาลัยจะได้รู้ว่าบางคล้าเมื่อปี ๒๕๖๐ ได้ท าไปถึงขั้นนี้แล้ว ถึงปี 
๒๕๖๑ เป้าหมายจะเดินต่อไปถึงตรงนี้แล้วก็มาดูกัน ยกตัวอย่างหน้า ๑๒๖ เป้าประสงค์ที่ ๑ บุคลากร           
มีสมรรถนะและเชี่ยวชาญตามสายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการสายคณาจารย์ อบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
อาจารย์ เป้าหมาย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ศูนย์ภาษาเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เมื่อเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ     
สายสนับสนุน ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ๓๐ ชั่วโมง ท าไมคนละเป้าหมาย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ กับ          
๓๐ ชั่วโมง หมายความว่าอย่างไร 
 ๑๒. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ 
อธิการบดีได้รวบรวมค่าใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน จะเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 
 ๑๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าการน าเสนอต้องการให้น าเสนอย่อๆ เป็นประเด็นส าคัญ เพราะว่าเอกสารเป็นเล่มใหญ่
อาจจะมองไม่ค่อยเห็น  มีเป้าหมายอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย
อยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วก็เป็นงบที่ไปสนับสนุนการไปสัมมนา การสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศ (environment) 
เป็นเรื่องส าคัญเพราะว่าเมื่อมีหลักสูตรเข้ามาก็มีอาจารย์รุ่นใหม่ๆ เข้ามาแล้วก็จะบ่นมากเรื่องห้องที่จะเข้ามา
คุยกับนักศึกษา ไม่มีที่ที่จะสามารถมาพบพูดคุยกับนักศึกษาหรือมาปฏิบัติการร่วมกัน 
 ๑๔. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าการประมาณการรายรับและรายจ่าย
ของปี ๒๕๖๐ อยู่ในเอกสารหน้า (ค) จะเห็นว่ารายรับของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เงินบ ารุง
การศึกษารายรับจริง ๑๕๕ ล้านเศษ เงินรายได้อ่ืน ๓๓ ล้านเศษ รวมแล้วปี ๒๕๖๐ รายรับทั้งเงินบ ารุง
การศึกษาและรายได้อ่ืน รายรับจริง ๑๘๙,๔๒๕,๕๓๖บาท ปี ๒๕๖๑ ตั้งไว้ที ่๑๘๘ ล้านบาท 
 ๑๕. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเป็นที่น่าสังเกตว่ามหาวิทยาลัยประมาณการ  
ค่าบ ารุงการศึกษาไว้ ๑๘๘ ล้านบาท จัดสรร ๑๗๔ ล้านบาท แต่รายรับจริง ๑๕๕ ล้านบาท แล้วก็ไปน าเงิน
รายได้อ่ืนรวมเข้าไป ๓๓ ล้านบาท รายจ่ายก็จ่ายไม่หมดคงเหลือ ๓๓ ล้านบาท ต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างในช่วง
ปี ๒๕๖๐  
  ๑๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าประเด็นเรื่อง ๓๓ ล้านบาท          
เป็นรายได้อ่ืนที่อาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ เห็นตัวเลขว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้อ่ืนแต่ไม่เคยน ามา       
ตั้งงบประมาณเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ เป็นงบประมาณที่ได้มาแต่ไม่ได้ตั้งจ่าย ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้เสริมอาจารย์
เฟ่ืองฟ้าในประเด็นนี้ ว่าในปี ๒๕๖๑ นั้น ควรจะน ารายได้อ่ืนมาตั้งงบประมาณเพราะมหาวิทยาลัยมีความ

/จ าเป็นที่จะต้องตอบสนองนโยบาย ...  
 



 
 

-๒๔- 

จ าเป็นที่จะต้องตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องของห้องเรียนที่ต้องใช้งบประมาณถึง ๑๐ กว่าล้านบาท 
มีการปรับปรุงห้องเรียนครุภัณฑ์การเรียนการสอน จึงจ าเป็นที่จะต้องน ารายได้อ่ืนที่มีรายได้เข้ามาจริง         
แล้วไม่เคยตั้งงบประมาณน ามาตั้ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับว่าด้วยการเงินของมหาวิทยาลัย 
 ๑๗. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าถูกแล้วเพราะเดิมน าไปกองไว้ แล้ว
อธิการบด ีก็จ่ายตามท่ีจ าเป็นแล้วก็จะมองไม่เห็นไม่รู้ไปไหนอย่างไร เพราะทุกอย่างท าแบบเดียวกับประเทศคือ
ต้องน ามาเข้า ยกเว้นพวกกองทุนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง รายได้อ่ืนต้องน ามาเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย          
แล้วจะจ่ายอะไรก็ไปขอตั้งงบประมาณ 
 ๑๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่าขณะนี้เรื่อง EEC มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทอย่างไร มีแนวทางการได้งบประมาณจาก EEC     
ไม่ว่าจะเป็นงบกลางหรืองบประมาณแผ่นดินอย่างไร 
  ๑๙. รักษาราชการแทนอธิการบดี ตอบว่าการประชุมครั้งต่อไปจะรายงาน 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้งบประมาณจากหลายส่วน หลายช่อง จากภาค ๙ ภาค ๓ และช่องตรงของ EEC รวมทั้ง
ของช่องงบประมาณ จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ มจธ. กับ OKMB เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี อาชีวะ และมัธยมศึกษา ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ๒๙ โรงเรียน          
ท าร่วมกับ สวทช. และ OKMB ขณะนี้ก าลังสรุปรายงานให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และจะรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง งบประมาณท้ังหมดน่าจะประมาณ ๗๙ ล้านบาท 
  ๒๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเรื่องหลักสูตรสมัยใหม่ หลักสูตร Automation ค่อนข้างเป็นห่วงว่าจะ feeder (ตัวป้อน)   
หาเด็กที่มีคุณภาพมาเรียนตรงนี้ ที่เคยเสนอว่าจ าเป็นที่จะต้องเตรียมการเรื่อง  feeder (ตัวป้อน) เอาไว้ 
โรงเรียนสาธิตถ้าได้คัดเลือกเด็ก ซึ่งอาจจะมีการคัดเลือกมาแล้วส่วนหนึ่ง น่าจะลงไปดูว่าจะท าอย่างไรให้เด็ก
เหล่านั้น เป็นฟีดเดอร์ที่ดีที่พร้อมจะเข้ามาเรียนที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา อีกประเด็นหนึ่ง เคยฝาก
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คุยกันว่าเมื่อก่อนเคยมีหลักสูตรภาษญี่ปุ่นแล้วไม่มีคนเรียน เป็นที่น่าเสียดายที่ยัง
ไม่มีอาจารย์ ไม่ทราบว่ายังอยู่หรือไม่ เท่าที่ทราบบริษัทญี่ปุ่นพร้อมที่จะมาลงทุนใน EEC ตรงนี้แต่ก็ติงเรื่อง    
คนเยอะ คิดว่าถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ถ้าท าหลักสูตรลักษณะคล้าย workshop หรือ
เป็นการฝึกอบรม training เพ่ือให้คนไทยที่ท างานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นสามารถมาเรียนในวันเสาร์-วันอาทิตย์      
ในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร แล้วเมื่อญี่ปุ่นเข้ามาก็จะมีเรื่องการติดต่อสื่อสารกับไทย -ญี่ปุ่นด้วย ถือเป็นเรื่อง    
ที่ดีในการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
 ๒๑. อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า
ความจริงภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่มีคนเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ หลักสูตรต้องการเปิดแต่ไม่มีอาจารย์    
มาสมัครปิดไปแล้วเนื่องจากไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ 
 ๒๒. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าก็เปลี่ยนจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
เป็นประกาศนียบัตรธรรมดา ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้อาจารย์ที่มีวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ใช้คนที่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นแล้วสอนให้พูดจริง อาจจะได้รายได้มากกว่าท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เพราะลงทุนน้อย ลองคิดในแง่นั้นดูบ้าง มหาวิทยาลัยก็ท าได้ส าหรับประกาศนียบัตรธรรมดา เรื่องภาษา         
ไม่จ าเป็นต้องมีปริญญารองรับ เมื่อไปสัมภาษณ์ก็สามารถรู้ได้ว่าคนนี้พูดได้หรือไม่ได้ ถ้าพูดได้ก็รับเข้าท างาน 
  ๒๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าคิดว่าท าได้ ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น ที่ ปตท. วังจันทร์ ตอนนี้รับ Professor คนญี่ปุ่นมา
ท างาน พาครอบครัวมาอยู่ที่ประเทศไทย ลูกเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ สมมติว่าถ้ามีที่เรียนอย่างนี้ ไม่ได้เรียน
เพ่ือเอาปริญญาบัตร ภริยาอาจจะมาเพ่ือเรียนภาษาไทย คนไทยที่ท างานกับโรงงานของญี่ปุ่นก็ต้องการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารในการท างาน 

/๒๔. นายกสภามหาวิทยาลยั กลา่วว่า ...  
 



 
 

-๒๕- 

 ๒๔. นายกสภ ามหาวิ ท ย าลั ย  กล่ า ว ว่ า ต้ อ ง เ ริ่ ม หั น กลั บม ามอ ง ว่ า                
เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหลักสูตรแล้วพอจะมีอาจารย์เหลือ ก็ดูว่าถ้าจะมาท าหลักสูตรประกาศนียบัตรจะได้รายได้
เพ่ิมข้ึน มทร. ก็เริ่มหันกลับมาท าอาชีวะแล้วเพราะว่าขาดแคลนมากกว่าระดับปริญญาตรี 
 ๒๕. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าได้ร่วมมือกับ มจธ. ผ่าน ดร.ชิต       
ท่านได้ท าหลักสูตรเทรน-เดอะเทรนเนอร์กับอีวีโรโบติก (Evrobotic) กับโลจิสติกส์ ซึ่งตอนนี้ส่งอาจารย์
หลักสูตรละ ๖ คนไปฝึกอบรม (Train) กับเขา ตรงนี้จะ set เป็น module ออกมา ตอนนี้ได้งบประมาณ    
จาก EEC ก็เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยไปเข้าร่วม เข้าร่วมแล้วมหาวิทยาลัยก็ยกเอาหลักสูตรเทรน-เดอะเทรนเนอร์
มาท่ีมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่แห่งเดียวของ EEC ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะฝึกอบรม (Train)         
ให้ผู้ประกอบการ ตอนนี้น าโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อง Reprofile ต้องรีบท าให้ทัน และ
ได้รับงบประมาณจาก EEC ท าหลักสูตรอาชีวะ ๒+๒ หมายถึง เป็นหลักสูตรอาชีวะ ปวส. ๒ ปี และปริญญาตรี 
๒ ปี ตรงนี้ได้รับงบประมาณจ านวน ๖ ล้านบาท ซึ่งต้องจัดท าหลักสูตรขึ้นมาร่วมกับอาชีวะในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 ๒๖. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าถ้าจะท าก็ต้องท าจริง ต้องมีเครื่องมือ     
ให้สมบูรณ ์
 ๒๗. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าเครื่องมือให้ใช้ที่โรงงานอุตสาหกรรม
ท าเป็น In House ที่โรงงานอุตสาหกรรม 
 ๒๘. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าก็ต้องมีเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยบ้าง 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑. อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘๘,๗๒๑,๒๔๐ บาท และอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัย 
  ๒.๑ น าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
แบบย่อเป็นประเด็นส าคัญ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
  ๒.๒ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 
 ๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ารักษาราชการแทนอธิการบดี             
เสนอแต่งตั้งนางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ วรรคสอง ระบุว่า     
“ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เกินสองคนตามค าแนะน าของอธิการบดี 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย”  
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ ง นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
 

/๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ...  
 



 
 

-๒๖- 

 ๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มอบรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยน าเสนอข้อมูล 
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย น าเสนอว่าระเบียบวาระนี้เสนอ        
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙) หลักสูตรนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ และส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาแล้วแต่เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มคอ.๑) เข้ามาในเวลาที่ทับซ้อนกัน ซึ่งให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ให้เสร็จภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นจึงได้ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม เป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)            
ซึ่งหลักสูตรเดิมผ่านสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และกลับมาปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศ มคอ.๑     
จึงเริ่มมีการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรโดยหลักก็คือ  
   ๑. ปรับให้เป็นไปตาม มคอ.๑ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๒. ปรับปรุงในเนื้อหากระบวนการ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิต ความต้องการของนักศึกษา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ       
ชุดต่างๆ แล้ว มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องของผลงานทางวิชาการ แสดง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ จะเห็นได้ว่าในหลักสูตรเดิมสาขาท าตาม มคอ.๑ จะมี
โครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ตามข้อก าหนด มคอ.๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่าต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ หน่วยกิต ขณะนี้สาขาวิชาได้ด าเนินการแล้ว อยู่ที่ ๑๒๓ หน่วยกิต ส่วนหมวดศึกษาทั่วไปเท่ากัน      
หมวดวิชาเฉพาะเพ่ิมจากเกณฑ์เล็กน้อย คือ เกณฑ์ก าหนดไว้ ๘๔ หน่วยกิต สาขาวิชาด าเนินการปรับปรุงครั้งนี้ 
จ านวน ๘๗ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีเท่ากัน คือ ๖ หน่วยกิต ภาพรวมของการปรับปรุงหลักสูตร    
จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ยังไม่ท าตาม มคอ.๑ มาสู่หลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาทัศนศิลป์ตาม มคอ.๑ เพ่ิมหน่วยกิต           
๑ หน่วยกิต จาก ๑๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑๒๓ หน่วยกิต ส่วนของวิชาที่เพ่ิมจากหลักสูตรเดิมที่ได้รับอนุมัติ        
ไปแล้วเป็นหลักสูตรปรับปรุงตาม มคอ. ก็จะมีหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เพ่ิมจาก ๘๖ หน่วยกิต เป็น ๘๗ หน่วยกิต 
ส่วนอื่นๆ คงเดิม 
   ส าหรับการปรับเปลี่ยนรายวิชาเฉพาะด้าน มีการเปลี่ยนตัวย่อ รหัสรายวิชาเดิม
จาก HAR เป็น HVR เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชาใหม่ที่เป็น visual arts จากการเพ่ิมตารางเปรียบเทียบ     
ของหลักสูตรท าให้เห็นว่ามีรายวิชาที่เพ่ิมข้ึนมาใหม่ประมาณ ๖ รายวิชา และมีรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องเนื่องจาก 
ไม่เป็นไปตาม มคอ.๑ และหลักสูตรได้ตัดทิ้งประมาณ ๒๙ รายวิชา ได้ท าตารางสังเคราะห์เนื้อหาว่าครอบคลุม
ตาม มคอ.๑ ของกลุ่มวิชาทัศนศิลป์เรียบร้อยแล้วใน ๖ องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ 
นักศึกษาตั้งแต่เปิดหลักสูตรนี้ ความจริงแล้วหลักสูตรแรกที่เปิด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาแล้วประมาณ ๗๐ คน ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ พนักงาน ร้านศิลปะ หรือกิจการโรงปั้น      
เป็นครู ช่างภาพ และประกอบอาชีพอิสระ การปรับปรุงหลักสูตรจะมีการปรับปรุงตามกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
และสภาวิชาการ จะมีเรื่องของการเปลี่ยนรหัสวิชา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชา 

/การจดัท ารายวิชาที่สนบัสนุนวิชาศิลปะนิพนธ์ ...  
 



 
 

-๒๗- 

การจัดท ารายวิชาที่สนับสนุนวิชาศิลปะนิพนธ์ การจัดแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสม และการตัดรายวิชา
เตรียมฝึกให้เหลือเพียง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณา และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม 
คือเพ่ิมเหตุผลที่ส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.๑ ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการแล้ว และท าตารางเทียบโอน
ให้กับนักศึกษาเดิมเพ่ือมาใช้กับนักศึกษาตาม มคอ.๑ และได้ตรวจสอบถูกต้องในด้านต่างๆ แล้ว  
 นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบหรือไม่ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย    
ตอบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป 
 
 ๔.๗ เสนอขอต่ออายุราชการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี 
เมืองเดช อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม     
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๐ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัย
จัดท าข้อบังคับว่าด้วยการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้มีบทเฉพาะกาลในข้อบังคับเพ่ือให้ต่อเวลา
ย้อนหลังเฉพาะกรณี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช ได้ยื่นขอต่ออายุราชการไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๐  
  อนึ่ ง มหาวิทยาลัยขอเรียนข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. จ านวนอาจารย์ในปัจจุบัน ๑๑ คน (ไม่รวมรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  
เมืองเดช) 
   ๑.๑  ปฏิบัติงานสอน  ๙  คน 
   ๑.๒  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ๒ คน (คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  ๒. ภาระงานสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๒๑.๙ ชั่วโมง 
   ๒.๑  เฉพาะศาสตร์ รวม ๑๑๕.๔  ชั่วโมง 
   ๒.๒  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๖.๕ ชั่วโมง 
  ๓. จ านวนนักศึกษารวม ๔ ชั้นปี จ านวน ๕๐ คน 
  ๔. จ านวนนักศึกษาใหม่แรกเข้าระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ย ๑๓ คน 
  ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
    ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี           
เมืองเดช เสนอมา สภามหาวิทยาลัยควรมีมติให้อธิการบดีมีหนังสือไปสอบถาม สกอ. ว่าเมื่อล่วงเลยเวลาเช่นนี้
แล้วมหาวิทยาลัยยังต่อเวลาราชการให้ได้หรือไม่ ถ้า สกอ. ตอบมาว่าอย่างไรจะได้ปฏิบัติตามนั้น วันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรองศาสตราจารย์เลยเวลาสิ้นปีงบประมาณไปแล้วแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ย้อนหลังไป ๑ มกราคม ปัญหาคือเสนอขอต่อเวลาราชการได้หรือไม่ 

/๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ นพรัก ...  
 



 
 

-๒๘- 

   ๒. รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าต้องบันทึกว่าไม่ได้ขอเพราะตอนนั้นคุณสมบัติไม่ครบ คือ เป็น รศ. จึงบันทึกขอตามที่
ท่านนายกฯ กล่าว กรณีนี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ 
   ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่าถ้าขอต่อเวลาราชการไม่ได้ มหาวิทยาลัยจ้างได้หรือไม ่
    ๔. รักษาราชการแทนอธิการบดี ตอบว่าจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญได้โดยใช้เงินรายได ้
    ๕. อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าว
เพ่ิมเติมเรื่องผู้เชี่ยวชาญ คือตอนนี้เงินมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จ้างผู้เชี่ยวชาญจ านวนมาก บางครั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทะเลาะกันแล้วลาออกก็ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ต้องการให้มหาวิทยาลัยบริหาร
จัดการแก้ปัญหาอาจารย์ที่ประจ าหลักสูตรได้มีศักยภาพก็ให้ไปประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยจ้างแต่ผู้เชี่ยวชาญ
เงินก็เสียแต่ตรงนั้น ปัญหาในหลักสูตรของตนเองทะเลาะกันแล้วก็ลาออกไม่มีคนก็ใช้จ้างผู้เชี่ยวชาญ ฝากเป็น
ข้อสังเกต ค่าใช้จ่ายสูงตรงจ้างผู้เชี่ยวชาญ คืออาจารย์ท่านใดที่ไม่สามารถใช้ศักยภาพประจ าหลักสูตรได้ 
ผู้บริหารต้องมีมาตรการในการจัดการ 
   ๖.  อาจารย์วาทิตา  เอ้ือเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์      
กล่าวว่าเรื่องของการจ้างผู้เชี่ยวชาญ คือมหาวิทยาลัยเคยมีมติว่าจะไม่รับทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ    
เข้ามา กรณีนี้ไม่ชัดเจนว่าไม่รับทั้งหมดหรือว่าคนที่ออกไปที่เคยเป็นอาจารย์ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย     
ถ้าในต าแหน่งของวิชาการเมื่อออกไปแล้วจะรับทดแทนจะรับในต าแหน่งเดิมหรือว่าไม่รับเลย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์ที่ลาออกไป แต่พอขอรับทดแทนกลายเป็นต าแหน่งของผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษแทน ไม่เข้าใจว่าอัตราที่รับทดแทนควรเป็นต าแหน่งเดิมหรือผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
ซึ่งคิดว่าน่าจะมีผลกระทบในการที่จะบริหารหลักสูตรเพราะว่าต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่ผ่านมา
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ถ้าต่อไปหลักสูตรต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ         
จะสามารถท างานวิจัยหรืองานอ่ืนได้หรือไม่ โดยที่ไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณสนับสนุนหรือไม่ 
   ๗. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าเกณฑ์ของส านักวิจัยที่มหาวิทยาลัย       
ได้ออก ผู้เชี่ยวชาญจะท าวิจัยไม่ได้ ส าหรับการรับผู้เชี่ยวชาญมาช่วงนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ลาออก       
ก็ต้องจ้างคนใหม่ทดแทนในระยะเวลา ๙๐ วัน แต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณ ี
  ๘. อาจารย์วาทิตา เอ้ือเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กล่าวว่าในกรณีของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เมื่อมีอาจารย์ที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการออก เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม เมื่อขอต าแหน่งทดแทน มหาวิทยาลัยก็แจ้งว่าให้รับเป็น
ต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษแทน ซึ่งปี ๒๕๖๑ สาขาจะต้องปรับปรุงหลักสูตรก็อาจจะกระทบได้     
ในเรื่องของงานวิจัย คือทุกคนจะต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในการพัฒนาหลักสูตร และอีกอย่างหนึ่ง
รับในต าแหน่งนี้มา ก็ต้องการได้คนที่อยู่นานๆ ก็จะมีผลกระทบว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่ถ้าต าแหน่ง
ที่มาทดแทนไม่ใช่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเหมือนเดิม 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและ
วิจัย กล่าวว่าส่วนของสาขาวิชาบรรณารักษฺศาสตร์ มีอาจารย์ลาออก ๑ คน เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยที่มี
มติไว้ว่าคนที่รับเข้ามาใหม่ในช่วงที่ก าลังพิจารณาปรับกรอบอัตราก าลังจะรับเข้ามาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษก่อน ท าให้เมื่อสาขามีอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลาออกไปส่งเรื่อง ขึ้นมา 
มหาวิทยาลัยก็มีหนังสือตอบไปว่าให้รับเข้ามาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ช่วงนี้มหาวิทยาลัยก าลังปรับ
กรอบอัตราก าลังทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 

/๑๐. อาจารย์นพพร ขุนค้า ...  
 



 
 

-๒๙- 

 ๑๐. อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า
ประเด็นที่ท่านรองอธิการบดีกล่าวเข้าใจ เมื่ออัตราเกินก็เลยงดรับพนักงานแต่ประเด็นที่สื่อ คือ อาจารย์ที่ยังอยู่
แต่ทะเลาะกัน สมมุติว่าลาออกจากหลักสูตรไม่ใช่ลาออกจากมหาวิทยาลัย อาจารย์ไม่ครบ มหาวิทยาลัยก็จ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณก็จะสูงตรงจ้างผู้เชี่ยวชาญ คือเสียดายงบประมาณมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถใช้คนที่มี
อยู่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
  ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์กล่าวว่าจริงๆ กรณีของอาจารย์นพพร ขุนค้า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัย        
อยู่ตรงไหนก็เป็นได้ ถึงแม้ไปอยู่สาขาอ่ืนก็เป็นได้ถ้าไม่ทะเลาะกัน กรณีของอาจารย์วาทิตา เอ้ือเจริญ มีอาจารย์
ฝากมาว่าอาจารย์ของสาขาออกไปแล้วต้องมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคนที่จะมาก็น้อยมากที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ท าให้ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ถ้าหากว่าจะฟันธงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด หรือว่าเป็นกรณี ๆ ไป        
ควรจะก าหนดให้ชัดเจนลงไปว่าถ้าหากว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็ควรที่จะเป็นพนักงานสายวิชาการ     
แต่ถ้าหากว่ามาช่วยสอนด้วยความจ าเป็นอะไรก็ตาม ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษ อาจารย์
สาขาที่ขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายสาขาก็ร้องมา 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าฟังแล้ว เห็นว่าฝ่ายบริหารตัดสินใจ ๓ กรณ ี
  กรณีที่  ๑ อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ลาออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร          
เป็นหน้าที่ ไม่ใช่ไม่พอใจเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรก็ลาออก ถ้าจะลาออกจากกรรมการประจ าหลักสูตรต้อง
ลาออกจากอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย เป็นหน้าที่ ไม่ใช่สิทธิ์ 
 กรณีที่  ๒ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเสนอว่าก าลังท ากรอบ
อัตราก าลังนั้น ต้องการให้พิจารณาให้ชัดเจนว่าการท ากรอบอัตราก าลังนั้นต้องน าเหตุผลความจ าเป็นมาด้วย 
กรอบอัตราก าลังเห็นด้วยที่จะลด แต่ถ้าลดก็จะมีผลกระทบว่าถ้าสมมุติว่าจัดกรอบอัตราก าลังแล้วทุกคนเป็น
แล้วก็ยังขาด ก็จะกระทบ ถ้าขาดแตค่นเกินก็ไม่ให้ ไม่ให้ก็คือการปิดหลักสูตร  
 กรณีท่ี ๓ จึงสรุปว่าจ้างลักษณะไหน  
  อย่างไรก็ตาม ๒ กับ ๓ ต้องรีบวิเคราะห์ให้เร็วแล้วแจ้งให้เจ้าของ
หลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบว่าก าลังวิเคราะห์ แต่จ าเป็นต้องได้ภาพรวมก่อน จ้างเพียง ๙ เดือน 
หรือหนึ่งปี หลักสูตรไม่ปิดถ้ายืนยันได้ว่าหลักสูตรมีศักยภาพ มีผู้เข้ามาเรียน แต่ที่ฟังแล้วบอกมีอาจารย์ ๕ คน 
ผมมี ๑๐ คน ใส่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหมดเลย ๑๐ คน ถ้าไม่เป็น ก็ไม่ต้องอยู่ เป็นหน้าที่ จะถูกกัน
หรือไม่ถูกกันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ท างานในฐานะที่ได้รับเงินเดือนถ้าบอกไม่ถูกกันแล้วก็ลาออกไม่ชอบหน้า      
คงต้องเป็นเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยต้องจัดการ  
 ๑๓. อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า 
เห็นด้วยกับท่านสมบัติ นพรัก อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ลาออกจากหลักสูตร อาจารย์มีสิทธิ์แค่ลาออกจากราชการ 
ไปเลย ไม่มีสิทธิ์ทะเลาะกัน มาประชดประชันกัน คือเห็นว่ามหาวิทยาลัยแก้ปัญหาด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญ  
ซึ่งเสียดายงบประมาณมาก 
 ๑๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนผู้บริหาร กล่าวว่าถ้ากรณีพนักงานตามข้อบังคับ ปี ๒๕๕๖ ถ้าหลักสูตรต้องปิดลงก็คือต้องออกจากงานเลย 
ฉะนั้นลาออกจากราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ถ้ากรณี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการกล่าวถึงนั้น มหาวิทยาลัยจะไปตรวจสอบ ถ้าคุณไม่ยินยอมประจ า
หลักสูตรที่จ้างมาแล้วยังไม่ใช้ศักยภาพก็สมควรให้พ้นจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทที่ ๑ 

/๑๕. อาจารย์นพพร ขุนค้า ...  
 



 
 

-๓๐- 

  ๑๕. อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า 
ประเภทที่ไม่ประจ าหลักสูตรใดแต่จะขอให้ช่วยประจ าหลักสูตรให้ครบเพราะวุฒิตรงก็บอกไม่ยินยอมอีก 
ประเภทที่ ๒  
  ๑๖. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร กล่าวว่าประเภทที่ ๓ มีคนต้องการไปแต่ก็ไม่รับ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าอาจารย์บอกไม่ยินยอมไม่ได้ ผู้บริหารต้องฟันธง ถ้าไม่ท าต้องต้ังกรรมการสอบ ถ้าไม่ท า
อะไรก็เป็นหัวหน้าไม่ได้ 
  ๑๘. รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าเมื่อส่งเรื่องมาฝ่ายบริหารแล้วขอ
ลาออกก็ต้องพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ แล้วที่มหาวิทยาลัยจ้างผู้เชี่ยวชาญส าหรับหลักสูตรที่มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ขอลาออก มหาวิทยาลัยก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่างน้อยก็ต้องมี
ภาระงานสอน มีตีพิพม์ผลงานตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้เชี่ยวชาญที่จะรับมานั้นมหาวิทยาลัยต้องพิจารณา
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานปี ๒๕๕๘ ให้ได้  
  ๑๙. นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่ าวว่ ามหาวิทยาลัยจ้ างผู้ เชี่ ยวชาญ             
ผิดวัตถุประสงค์ตามที่มีไว้ มุ่งหมายที่ไปจ้างคนเกษียณอายุราชการมาช่วยสอนไม่ได้จ้างอาจารย์ประจ า
หลักสูตร แต่ว่าเนื่องจากกรอบอัตราก าลังไม่เสร็จก็เลยกลายเป็นทางออก ดังนั้นต้องรีบท ากรอบอัตราก าลังให้
เสร็จโดยเร็ว จึงจะสามารถวางแผนข้างหน้าได้ว่าต้องใช้คนเท่าไร เตรียมคนอย่างไร หลักสูตรใดควรจะปิด
หลักสูตรใดควรจะด าเนินการต่อถึงจะท าได้  ถ้าไม่ท ากรอบอัตราก าลังให้แล้วเสร็จก็เสียงบประมาณไปเรื่อย ๆ 
ศักยภาพจริง ก็ใช้ได้ไม่เต็มที่ เพราะเม่ือจ้างเป็นรายปีก็จะเกิดปัญหาว่าปีต่อไปจะท าอย่างไร  
 ๒๐. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์  เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่าวเห็นด้วยกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย เพราะว่าเป็นขวัญของคนที่จะมาท างานกับ
มหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัยรับลักษณะที่จะท างานประจ าแต่ไปจ้างแบบผู้เชี่ยวชาญก็คงไม่มีใจอยู่กับ
มหาวิทยาลัยเพราะว่าสวัสดิการต่าง ๆ ไม่มีให้ จ้างปีต่อปีแล้วจะให้ออกเมื่อไรก็ไม่รู้  หลังจากที่กรอบ
อัตราก าลังแล้วเสร็จก็ให้ส่งสัญญาณด้วยว่าจะให้ออกจากตรงนั้นมาสมัครท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ 
 ๒๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่ากรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัย     
เร่งด าเนินการซึ่งในเดือนธันวาคม จะน าเกณฑ์เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน เมื่อช่วงเช้ามีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคบัได้พิจารณาบางประเด็นไว้ด้วยแล้ว มหาวิทยาลัยก าลังเร่งท ากรอบอัตราก าลัง     
ให้เสร็จโดยเร็ว และคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสนอสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอผ่านคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยในอีกสองเดือนข้างหน้า น าเรียนที่ประชุมรับทราบ 
 ๒๒. อาจารย์วาทิตา เอ้ือเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  
กล่าวว่ามีประเด็นที่สงสัยว่ากว่ากรอบอัตราก าลังจะเสร็จ หลังจากกรอบอัตราก าลังเสร็จแล้วต าแหน่งที่เคยมี
อยู่ในสาขาที่ได้ลาออกไปจะยังอยู่หรือไม่ หรือว่าน ากลับคืนไป แล้วหลักสูตรที่มีปัญหาอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรไมค่รบ จะช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 
 ๒๓. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าถ้ากรอบอัตราก าลังเสร็จจะตอบ
ค าถามได้ทั้งหมด จะเห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละหลักสูตรจะมีจ านวนอัตรากี่อัตรา คุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร    
มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ก็จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยก่อน เกณฑ์ในการวิเคราะห์
กรอบอัตราก าลังจะต้องขออนุมัติเกณฑ์ในการวิเคราะห์ก่อนในเดือนธันวาคม แล้วน างานที่จะวิเคราะห์ผ่าน
ความเห็นชอบ  มหาวิทยาลัยก็จะไปด าเนินการต่อ ก็จะได้ค าตอบว่าในสาขาแต่ละสาขาควรจะมีอัตราก าลัง      
กี่คน คุณสมบัติเป็นอย่างไร ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

/๒๔. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง ...  
 



 
 

-๓๑- 

  ๒๔. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กล่าวว่ากว่ากรอบอัตราก าลังจะออก หลักสูตรจะไม่ผ่านการประเมินเสียก่อน เพราะว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ครบ ไม่ผ่านการประเมินโดยหลักการ คงต้องเร่งด าเนินการ 
  ๒๕. รักษาราชการแทนอธิการบดี  กล่ าวว่ าส าหรับหลักสู ตรขณะนี้                
มีรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบ หมายความว่ามีหลักสูตร ๓ หลักสูตรที่อาจารย์ยังไม่ครบและไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑ เมื่อกรอบอัตราก าลังก าลังด าเนินการ มหาวิทยาลัยก็ท าคู่ขนานกับการรีโปรไฟล์หลักสูตร 
อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญที่จะพบประมาณอีก ๔ เดือนข้างหน้า มหาวิทยาลัยต้องได้รับการประเมินของ สมศ. 
เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่รับการประเมินรอบแรก เพราะฉะนั้นคงต้องเตรียมรูปแบบ            
การประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ. ด้วย และการรีโปรไฟล์หลักสูตร ทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม ก็เตรียมรับ สมศ. ต่อ 
  ๒๖. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร กล่าวว่าเรื่องหลักสูตรนี้ เป็นปัญหาเร่งด่วน หลายแห่งพัฒนามหาวิทยาลัยก็จะมีการ             
ตั้งงบประมาณแผ่นดินกับงบประมาณเงินรายได้ ณ วันนี้ต้องเพ่ิมข้อบังคับหรือแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๖๕/๑ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยจ้างทั้งงบแผ่นดินและงบรายได้ ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีงบรายได้ จ้างส่วนนี้   
เพ่ือความมั่นคงเรียกพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยงบรายได้ แต่ถ้ากรอบอัตราก าลังเสร็จแล้วค่อยถ่ายโอนเข้าเป็น
งบประมาณแผ่นดินได้หรือไม่ อีกส่วนหนึ่งคือแรงจูงใจเพราะว่าเงินเดือนที่จ้างไม่แตกต่างกัน มีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ แต่ไม่มีความจูงใจ หรือว่ามหาวิทยาลัยจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ( renovate) อย่างไร ภาระของ
ผู้เชี่ยวชาญต่างกันหรือไม่ งบรายได้ก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นงบแผ่นดิน เมื่อจัดกรอบอัตราก าลังเสร็จ ไม่ใช่
จ้างผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวแต่ว่าอัตราเงินเดือนความก้าวหน้าก็สามารถที่จะด าเนินการได้ หลายมหาวิทยาลัย    
ก็ด าเนินการในส่วนของพนักงาน ทั้งงบรายได้และงบแผ่นดิน แต่ช่วงที่ร่างข้อบังคับจะบอกว่าท าไมเข้าใจผิด 
ยกโขยงมาทั้งหมดเลยพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อยกเข้ามาทั้งหมดเลยก็เป็นพนักงานที่เกินกรอบอยู่ประมาณ 
๙๐ อัตรา ๘๓ อัตรา ตอนนี้ก็เป็นปัญหา ถ้าจะจูงใจให้หลักสูตรเดินไปได้จ้างเป็นพนักงานหรือให้อนุมัติเท่าไร 
๓ อัตรา ๔ อัตราในส่วนที่เร่งด่วนตอนนี้เพ่ิมไป งบประมาณตอนนี้ก็บริหารจัดการในส่วนของที่ได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดิน คือ ๑๓๘ ล้าน ว่ากันด้วยอัตราเท่านี้ ซึ่งก็จะไม่มีปัญหาเป็นภาระให้กับงบประมาณรายได้ 
  ๒๗. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าตรงนั้นที่ท าเพราะว่ามหาวิทยาลัย
หลีกเลี่ยงกติกาของบ้านเมืองโดยใช้วิธีเรียกว่าอาจารย์อัตราจ้าง ซึ่งท าให้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเสียหาย 
อัตราจ้างปีต่อปี อยู่มานานแล้วก็ไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้ จึงได้ยกมาเพราะเป็นอัตราที่จ าเป็นต้องใช้
ทั้งนั้น แต่ว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ปรับกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องไว้ กรอบอัตราก าลังที่ เข้ามาทุกคนใช้        
เพ่ือศักยภาพในการเปิดหลักสูตรทั้งสิ้น แต่ว่าเมื่อไม่ได้ปรับกรอบอัตราก าลัง กรอบอัตราก าลังเดิมก็รองรับอันนี้
ไม่ได้ กลายเป็นเกินกรอบ มาวันนี้ก็เกินกรอบเรื่อยมาเพราะเกิน ๘๐-๙๐ อัตรา ถามว่ามีคนว่างอยู่หรือไม่      
ที่ไม่ต้องประจ าหลักสูตร ค าตอบคือมีน้อยมากใช่หรือไม่ เพราะนั้นจึงต้องเร่งท ากรอบอัตราก าลังเพ่ือจะได้
สะสางให้เสร็จสิ้น ที่เกินเพราะว่าเปิดหลักสูตรใหม่ แล้วไม่ได้ยุบหลักสูตรเก่า หลักสู ตรเก่ายังอยู่ ถ้าท าเพ่ือ
กล่องเพ่ือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็ถนัดทางด้านนี้  ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ลงทุนท าไปเพ่ือชื่อเสียง แต่ถ้า
ชื่อเสียงก็ไม่ได้เงิน เวลาท ากรอบอัตราก าลังคิดว่าต้องท าควบคู่ไปกับรีโปรไฟล์ คือ  ให้รู้ว่าจริงๆ แล้ว
มหาวิทยาลัยจะต้องไปทางไหนแล้วจะใช้คนเท่าไร ด้านไหน แล้วไปพิจารณาว่าคนเก่าส่วนเกินมีหนทางที่จะให้
ไปเรียนเพ่ิมเติมอย่างไรที่จะกลับมาเป็นศักยภาพได้หรือไม่  ต้องไปดูพร้อมๆ กัน ถ้าในชั้นนี้ถ้ารับเข้ามาเพ่ิมอีก
วันหลังแก้ไม่ออกเป็นสายพานพันกันไปหมด รออีกสักหน่อย สภามหาวิทยาลัยรอมานานแล้ว ต้ังแต่ ๔ ป ี      
ที่แล้วที่ถามหากรอบอัตราก าลังเรื่อยมาก็ยังไม่ขับเคลื่อน หวังว่าจะได้เห็นเพราะถ้าไม่ท า เมื่อ สมศ. มาตรวจ       
ก็จะประเมินไม่ผ่าน 

/มติท่ีประชุม  
 



 
 

-๓๒- 

 มติที่ประชุม 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือสอบถามไปยังส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา (สกอ.) ว่ากรณีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์เลยสิ้นปีงบประมาณ 
ไปแล้วแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติย้อนหลังนั้น เมื่อล่วงเลยเวลาเช่นนี้แล้วมหาวิทยาลัยสามารถต่อเวลาราชการ 
ได้หรือไม ่แล้วน าเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยน าข้ออภิปรายของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา 
ในประเด็นการจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 ๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสัมมนาคาร     
บางปะกง ปาร์ค 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าคณะกรรมการอ านวยการสัมมนาคาร     
บางปะกง ปาร์ค ครบวาระการด ารงต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการ          
สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหาร     
สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 
     (๑) อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
     (๒) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นกรรมการ 
     (๓) นายสมนึก  พิริยะสุขสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ 
     (๔) นายอรรถพล สิทธิโชคดี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ 
     (๕) นางสาวกมลชนก วิเศษฎ์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ 
     (๖) ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   เป็นกรรมการ 
     (๗) ประธานสาขาวิชาอาหารและธุรกิจบริการ  เป็นกรรมการ 
     (๘) บุคลากรที่อธิการบดีก าหนด   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่              
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค  
 อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กล่าวว่าเป็น
นิมิตรหมายอันดีเพราะว่าสัมมานาคารบางปะกง ปาร์ค ไม่ขับเคลื่อนมานาน มีกรรมการแล้วต้องฝากอธิการบดี
มีวิธีการท าให้ดีขึ้น เช่น ท าสปา นวดแผนไทย หรือห้องอาหาร  
 รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าขณะนี้ได้ติดต่อทาง S&P เป็นร้านอาหาร     
เข้ามาเช่า และเข้ามาประเมินสถานที่เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาแล้ว คาดว่าภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า      
จะมาปรับปรุงร้าน และจะมีกาแฟร่วมกับมติชน ซึ่งคุณบุญทอง เตียรประเสริฐ ท่านได้ติดต่อรองอธิการบดี   
ฝ่ายกิจการนักศึกษา อีกท้ังมี 7-eleven ซึ่งจะมาตั้งภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยในส่วนนี้คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้เลย 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่าถ้าแต่งตั้งคณะกรรมการนี้แล้ว หน้าที่และวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ        
มีวาระก่ีปี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ตอบว่ามีวาระการด ารงต าแหน่ ง  ๓ ปี            
ตามข้อบังคับ 

/มติท่ีประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ง ...  
 



 
 

-๓๓- 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสัมมนาคารบางปะกง 
ปาร์ค ดังรายนามตามที่เสนอ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหาร
สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 ๔.๙ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าตามที่กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น อธิการบดีได้ด าเนินการประชุม
ร่วมกับคณบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงาน
บุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การเศรษฐกิจ การบริหารธุรกิจ การผลิต 
การขนส่ง และการบริการ โดยให้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และซึ่งมีภูมิล าเนา         
อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และชลบุ รี ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ซึ่งได้คัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งได้รับความยินยอมของผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ บัดนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้ตอบรับการเป็น
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๔ คน ได้แก ่
   ๑.  พล.ท.ทวี   แจ่มจ ารัส   ด้านสังคมศาสตร์/กฎหมาย 
   ๒. นายธีรศักดิ์   อุรนานนท์  ด้านบริหารธุรกิจ 
   ๓. นายวัฒนา   รัตนวงศ ์  ด้านการเศรษฐกิจ  
   ๔. ดร.อิสระ   เสรีวัฒนวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเศรษฐกิจ 
   ๕. นางสุรวดี   เป้าเปี่ยมทรัพย์ ด้านมนุษย์ศาสตร์ 
   ๖. นายสหธร   พ่ึงชาญชัยกุล ด้านการผลิต 
   ๗. นายพรสรรค์   สันติวรคุณ  ด้านการขนส่งและการผลิต 
   ๘. นางฉันทนา   เดชแก้ว  ด้านการเงินและงบประมาณ 
   ๙. นายประดิษฐ์  ไกรสร  ด้านปกครอง 
   ๑๐. นายไพศาล  วนิชจักรวงศ์  ด้านการบริหารธุรกิจ 
   ๑๑. นายสุขสันต์  วนะภูติ    ด้านการปกครอง 
   ๑๒. นายฤทธิรณ   เจริญสุข  ด้านกฎหมาย 
   ๑๓. นางอรอนงค์   สันทัดค้า  ด้านการขนส่ง 
   ๑๔. นางบุญม ี ศรีสุข  ด้านการบริหารธุรกิจ 
 อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถามว่าตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข้อ ๘ ระบุว่า “ให้อธิการบดีด าเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามจ านวนที่พึงมีเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยความยินยอมของผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป”    
ไม่ทราบว่าได้แนบความยินยอมของผู้ได้รับคัดเลือกมาให้กรรมการได้รับทราบหรือไม่เพราะไม่พบเอกสารความ
ยินยอมดังกล่าวแนบมาเห็นแต่รายชื่อ 
 รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ก าลังน าเอกสารความยินยอม
ของผู้ได้รับคัดเลือกเสนอที่ประชุม จะมีคนที่อยู่ในพ้ืนที่ ภูมิล าเนาฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
ชลบุรี อยู่ทั้งหมด ๘ คน 

/อาจารย์นพพร  ขุนค้า...  
 



 
 

-๓๔- 

 อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า         
เพ่ิงประชุมคัดเลือกกันเมื่อวาน ไม่ทราบว่าผู้ได้รับคัดเลือกให้ความยินยอมทันหรือไม ่
 ฝ่ายเลขานุการน าแบบตอบรับแสดงความยินยอมเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเอกสารการให้ความยินยอมเป็นรายบุคคล แล้วพบว่ามีบางคน
ไม่ได้ใส่เครื่องหมายแสดงความยินยอมในเอกสาร และมีบางคนไม่ได้ลงนามให้ความยินยอมในเอกสาร  
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนการแต่งตั้ง ทั้งนี้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย         
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าฝ่ายเลขานุการได้ประสานไปยังบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยทุกคนแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือก    
บางคนแสดงความยินยอมด้วยวาจาจึงไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารลงนามให้ความยินยอม  
  นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารแสดงความยินยอม    
และให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการที่ตอบรับด้วยวาจาลงนามรับรองให้ถูกต้อง 
  ที่ประชุมไม่มีกรรมการผู้ใดทักท้วง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามตามท่ีเสนอ 
 
 ๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ        
พลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ       
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
  ที่ประชุมมีข้ออภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเป็นข้อบังคับที่จัดท าให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีออกมาใหม่ ข้อบังคับเดิมของมหาวิทยาลัยท ามาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๑ จ าเป็นต้องด าเนินการเพราะว่าจะสิ้นปีแล้ว ผู้ที่จะขอต่อเวลาราชการจะต้องยื่นขอภายในเดือน
มกราคม ไม่เช่นนั้นจะด าเนินการไม่ทัน 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ ถามว่าข้อ ๗ “ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอต่อคณบดี ภายในเดือน
มกราคมของปีที่จะเกษียณอายุราชการ...” ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงใช้เดือนมกราคม  เนื่องจากวันเกษียณ 
คือ ๓๐ กันยายน แล้วให้ยื่นขอในเดือนมกราคม เร็วไปหรือไม่ ข้อความตรงนี้อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ 
  ๓. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าข้อความ “ระยะเวลาที่ข้อบังคับนี้ก าหนด” 
เกินมาให้ตัดออก 
 

/๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ...  
 



 
 

-๓๕- 

  ๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่าถ้ามกราคมเป็นไตรมาสที่ ๒ ยกตัวอย่างเช่น กรณีรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช         
คาบเก่ียวกันเดือนเดียว  ตุลาคมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สมมติเป็นไตรมาสที่ ๓ คือ ๖ เดือนหลังพิจารณา      
ยังเป็นการให้โอกาส สมมติว่ามีผู้ขอต่อเวลาราชการ มกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม ผ่านมาสามเดือนยังเป็นการ
ให้โอกาส ผู้ขอต่อเวลาราชการส่งไม่ทัน ประกาศ ก.พ.อ. ปี ๒๕๕๗ บอกว่า “โดยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด”         
แต่ค าว่าให้ยื่นต่อคณบดี ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ต้องส่งมาที่มหาวิทยาลัย ต้องผ่านคณบดีอยู่แล้ว        
แต่พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง เห็นว่าคงจะต้องตัดออกไป กรรมการกลั่นกรอง    
เป็นกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอยู่แล้ว เป็นกระบวนการภายในอาจไม่ต้องระบุก็ได้ 
 ๕. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าที่ต้องระบุเพราะว่ากฎเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ว่า การต่อเวลาราชการต้องเป็นไปตามแผนก าลังคนกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย คนที่จะต้องรู้ความต้องการของอาจารย์ก็คือคณบดี คณบดีก็ต้องรับรองมาว่าต้องการคน 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ถึงจะใช้ตัวนั้นเป็นหลักในการพิจารณา มิฉะนั้นคณบดีจะบอกว่าคนของเขาเยอะ 
ไม่ต่อเวลา รับมาก็เกิดปัญหาได้ ตอนสุดท้ายจะเห็นว่าความเห็นของคณบดีจะต้องสอดคล้องกับแผน
อัตราก าลังที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ส่วนกรณีเดือนมกราคมเพราะว่าถ้ากระบวนการในการพิจารณาจะต้องเสร็จ
เร็วก่อนเดือนกันยายน ประมาณเดือนเมษายน พฤษภาคม ฝ่ายบุคลากรจะต้องเริ่มท าบ านาญผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการเดือนกันยายนจะต้องเริ่มแจ้งไปยังกรมบัญชีกลางตั้งแต่สามสี่เดือนล่วงหน้า ถึงจะเริ่มท า
บ าเหน็จบ านาญให้และจะได้รับได้ทัน สมมติว่าได้ต่อเวลาราชการจะได้บอกไปว่าไม่ต้องท า ถ้าไม่ได้ต่อเวลา
ราชการกรมบัญชีกลางก็เดินหน้าท าให้ส่วนการยื่นต าแหน่งก็ต้องยื่นก่อนเดือนมกราคมอยู่แล้ว เข้าท่อไปก่อน 
ไม่ใช่ว่ามาถึงเดือนกันยายนแล้วค่อยไปยื่นอย่างไรก็ไม่ทันที่ยื่นเดือนธันวาคมก็ท าเร็วแล้ว ผลได้ออกมาเดือน
ตุลาคม 
  ๖. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร ถามว่ากรรมการตามข้อ ๘ ต้องตั้งทุกรอบหรือตั้งเป็นประจ า 
 ๗. นายกสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าเป็นประจ า จะมีชุดนี้ พิจารณาอยู่เป็น
ประจ า อาศัยต าแหน่งเป็นเกณฑ ์
 ๘. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร กล่าวว่าระยะเวลาของประกาศ ก.พ.อ. ระบุว่าภายในปีงบประมาณ เมื่อก าหนดระยะเวลาที่กระชั้น
คือรวดเร็วเกินไป เห็นใจในรอบของการส่งเพียงแต่ว่าถ้ามองอาจารย์ที่ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลังจะ
เกษียณอายุราชการ รอผลงาน อย่างสามเดือนยังมีโอกาสที่จะขอ 
  ๙. นายกสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าไม่เป็นไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ก าลังจะ
เกษียณอายุราชการรอผลงาน ซึ่งยื่นได้ตั้งแต่แรก เมื่อส่งเข้าท่อก็ยื่นได้เลย ถ้าได้ รศ. ก็ได้ต่อ ถ้าไม่ได้ก็จบกันไป 
  ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์  กล่าวว่าข้อ ๘ (๕) คณบดีซึ่งคณบดีเลือกกันเองหนึ่งคน เป็นกรรมการ และวรรคท้าย “ในการ
พิจารณาค าขอต่ออายุของข้าราชการสังกัดคณะใด...” น่าจะเป็นการต่ออายุราชการ ไม่ใช่ต่ออายุ แล้วถือว่า
คณบดีในวรรคท้ายนี้เป็นคณบดีตามข้อ ๘ (๕) หรือไม ่
  ๑๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าไม่ใช่ คนละคนกัน คือ จะมีคณบดียืนอยู่    
คนหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาของคณะไหน ก็ให้คณบดีคณะนั้นมาเป็นกรรมการ 

/๑๒. อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก ...  
 



 
 

-๓๖- 

  ๑๒. อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
ถามว่าข้อ ๖ (๒) “เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสอบสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์            
จากโรงพยาบาลของรัฐรับรองและรับรองไว้ไม่เกิน ๑ ปี” ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี นานไปหรือไม่ 
  ๑๓. นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าจะให้สั้นกว่านั้นก็ได้ ซึ่ง เผื่อไปตรวจ
สุขภาพประจ าปีแล้วจะใช้ได้ 
  ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ ถามว่าตกลงว่าข้อ ๗ จะให้ปรับปรุงใหม่หรือไม่ 
 ๑๕. นายกสภามหาวิทยาลัย ตอบว่าตัดข้อความในตอนท้ายของข้อ ๗ วรรคแรก 
ความว่า “ระยะเวลาที่ข้อบังคับนี้ก าหนด” ออก 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ พ.ศ. .... โดยตัดข้อความในตอนท้ายของข้อ ๗ วรรคแรก ความว่า “ระยะเวลาที่ข้อบังคับนี้
ก าหนด” ออก และให้แก้ไขค าว่า “การต่ออายุราชการ” และ “การต่ออายุ” เป็น “การต่อเวลาราชการ 
 
 ๔.๑๑ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา         
  มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
 
 ๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง 
นโยบายเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าเพ่ือให้การรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ         
ในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง         
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการรับ        
คนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่     
๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา      
 
 

/นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ...  
 



 
 

-๓๗- 

    นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษาก าหนดว่ามหาวิทยาลัยต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ เมื่อรับแล้ว   
จะให้ทุนติดตัวมากับคนพิการ จึงต้องการเห็นนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยรับรู้ ประกาศให้ทราบทั่วกัน        
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับคนพิการเข้ามา 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต  ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเห็นด้วยแต่จะมีบางสาขาที่อาจจะต้องมีข้อก าหนด เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้าคน
พิการทางสายตาจะไม่ให้เรียนเคมี  
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่านโยบายนี้เปิดช่องไว้ว่ามหาวิทยาลัยจะรับ     
คนพิการประเภทใด อย่างไร ให้พิจารณาว่าพร้อมตรงไหน 
 อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่าส่วนใหญ่
จะรับคนพิการประเภทเคลื่อนไหว พอช่วยตัวเองได้บ้าง 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าจะมีเด็กที่เก่งมากเข้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ให้เรียน     
เพราะช่วยเหลือตัวเองได้เพียงแต่ว่าบางสาขาเรียนไม่ได้ 
  มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง 
นโยบายเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ รายงานการซื้อสลาก ธกส. 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานคลังรายงาน
การซื้อสลาก ธกส. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  - สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐        
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้น าเงินฝากประจ าที่ครบก าหนดจากธนาคาร ๒ แห่ง รวมจ านวนเงิน 
๕๘,๔๑๔,๑๑๒.๖๒ บาท ฝากประจ ากับธนาคาร ธกส. ๖ เดือน เพ่ือรอซื้อสลาก ธกส. หน่วยงานคลัง         
ได้ด าเนินการน าเงินจ านวนดังกล่าวฝากกับธนาคาร ธกส. เป็นฝากประจ า ๓ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๐.๙๐ บาท/ปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และฝากต่ออีก ๓ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๐.๙๐ บาท/ปี ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อครบก าหนดได้ด าเนินการปิดบัญชี ได้รับ
ดอกเบีย้ จ านวน ๒๖๓,๘๘๑.๐๓ บาท รวมเป็นเงิน ๕๘,๖๗๗,๙๙๓.๖๕ บาท แล้วจัดซื้อสลาก ธกส. อายุ ๓ ปี 
หน่วยละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๕๘๖,๗๗๙ หน่วย เป็นเงิน ๕๘,๖๗๗,๙๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด 
๓ ปี หน่วยละ ๐.๗๕ บาท คงเหลือเงินอีก ๙๓.๖๕ บาท น าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธกส. ที่เปิดคู่กับบัญชี
สลาก ธกส. (ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
    - สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐     
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้น าเงินซื้อสลาก ธกส. กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จ านวน ๕๐ ล้านบาท หน่วยงานคลัง ได้ด าเนินการถอนเงินจ านวน ดังกล่าวจากบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพ่ือซื้อสลาก ธกส. อายุ ๓ ปี หน่วยละ 
๑๐๐ บาท จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ หน่วย อัตราดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด ๓ ปี หน่วยละ ๐.๗๕ บาท ด าเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

/๕.๒ รายงานการเงิน ...  
 



 
 

-๓๘- 

 ๕.๒ รายงานการเงิน ประจ าเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
โดยหน่วยงานคลังได้จัดท ารายงานการเงิน ประจ าเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว        
ซึ่งคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมตริับทราบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ      
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.๓ รายงานการเงินไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์         
โดยหน่วยงานคลังได้จัดท ารายงานการเงินไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และเปรียบเทียบ
ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ รับทราบรายงานการเงินประจ า  
ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๔  รายงานความก้าวหน้าการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ   
การจัดซื้อจัดจ้าง 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่      
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ มอบมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาพระราชบัญญัติ    
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือจัดท าเป็นบทสรุปผู้บริหาร executive 
summary เชิงคู่มือส าหรับน าไปปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบเดิม อะไร
ที่ท าได้ อะไรท าไม่ได้ สรุปแล้วน ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยมีองค์ประกอบของบุคคลที่มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ หน่วยงานพัสดุ หน่วยงานคลัง นิติกร ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมี
คุณเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา  นั้น มหาวิทยาลัย         
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว       
ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าบทสรุป เรื่อง ความแตกต่างของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๗ แล้วเสร็จ จึงรายงานความคืบหน้าการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๕  รายงานการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ด าเนินการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งความในข้อ ๔ วรรคสอง 
ระบุว่า “การจ้างตามวรรคหนึ่งให้จ้างได้  แต่เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญหรือความช านาญจนเป็นที่ประจักษ์ในสาขาวิชาที่ประสงค์ หรือเป็นกรณีจ าเป็นที่ต้องจัดหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้ครบถ้วนตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีจ าเป็น
ดังกล่าวเมื่อจ้างผู้ใดแล้วให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายงานข้อมูลการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓๑ ราย ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

/๕.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ...  
 



 
 

-๓๙- 

 ๕.๖  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง        
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๙๑ (๒)/ว ๑๕๓๘ ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิต        
ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๕.๗  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏราชนครินทร์พ้นจากต าแหน่ง  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๑๔/๔๔๘๗ ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส่งส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการ   
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ท ๗๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ พ้นจากต าแหน่ง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่องเสนอจากคณะกรรมการ  
  ไม่มี 

 
 เมื่อไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องอ่ืนใด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านแล้วปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.   
 
 
              (นางนฤชล  เรือนงาม)          (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) 
              ผู้จดบันทึกการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 
____________________________________ 


