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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๓/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องบางแก้ว  โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท 

 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒.   นายชยัวฒัน์  ศิริอ าพนัธ์กุล กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   ศาสตราจารย ์ดร.เดือน ค าดี กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๖.   นายวจิิต แกว้เกิดเคน กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๘.  ศาสตราจารยสุ์ชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๙. ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยอุ์ทิน รวยอารี กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๒.ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๔. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ 
 ๑๕.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล   วริิยะกุล กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
 ๑๖.อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
  ๑๗.ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
 ๑๘.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
 ๑๙.อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท เลขานุการสภามหาวทิยาลยั เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์  อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   กรรมการ 
  ๒. พระปริยติักิจวธิาน   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เทียนนอ้ย  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 ๕. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์ กรรมการ 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุชาติ  ทาตะนาม     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๕.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ           
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
   ขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการสรรหาผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๑ ดงัรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยเร่ือง การให้
ปริญญากิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ลงวนัท่ี  ๑๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 
    ทีป่ระชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
  ๑. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  หนา้ ๔  บรรทดัท่ี ๕  
  จาก  “ท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการลงมติเลือกอธิการบดี
ตามท่ีหารือแลว้ มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี” 
  เป็น  “ท่ีประชุมพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการลงมติเลือกอธิการบดีแลว้  
ท่ีประชุมไม่มีใครทกัทว้ง ถือไดว้า่ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี” 
  ๒. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  หนา้ ๔  บรรทดัท่ี ๑๐ 
   จาก  “๓.  ใหผู้ไ้ดรั้บเลือก จะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
กรรมการสภาทั้งหมดท่ีมีอยู่  โดยงดใช้ข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่เกี่ยวกับการลงมติโดยเสียง                
ข้างมาก” 
  เป็น  “๓.  ใหผู้ไ้ดรั้บเลือก จะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
กรรมการสภาทั้งหมดท่ีมีอยู ่ จึงจะเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั้งเป็นอธิการบดี” 
 ๓. ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓  หนา้ ๒ 
   จาก  “๑.๓  คดีหมายเลขด าท่ี ๑๒๕-๑๒๘/๒๕๕๑ ...” 
   เป็น  “๑.๓  การฟ้องคดีศาลปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๒๕-๑๒๘/
๒๕๕๑ ...” 

/๔. ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ... 
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 ๔. ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  หนา้ ๙ 
   เพิ่มเติมมติท่ีประชุม “ข้อ ๑.๑๐ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน  นิธิไชโย  เป็นกรรมการพจิารณาต่อเวลาของข้าราชการ” 
 

 ๒.๒ ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
(ลบั) คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ โดยไม่มีการแกไ้ข  
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ เสนอรายช่ือกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ี ก.พ.อ. ก าหนด รวม 
๕ ช่ือ ตามเอกสารประกอบ (ลบั) เพื่อขอความเห็นชอบ และจะไดท้ าการทาบทามเพื่อแต่งตั้งต่อไป 

   ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะว่าในการเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ  ให้น าหน้าช่ือ
ดว้ยต าแหน่งทางวชิาการของผูท้รงคุณวฒิุในการเสนอรายช่ือดว้ย  
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
 ๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น า เสนอว่าประธานกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  พิจารณาเสนอช่ือกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวทิยาลยั รวม ๔ ช่ือ ต่อไปน้ี เพื่อขอความเห็นชอบและจะไดมี้ประกาศแต่งตั้งต่อไป 

  ๑. ดร.สุชาติ    เมืองแกว้   ดา้นการบริหารงานบุคคล 
  ๒. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัยทุธ ขนัทปราบ  ดา้นการจดัการและพฒันา
องคก์ร 
   ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุจิตรา ดุลยาเดชานนท ์ ดา้นการเงินการบญัชี 
  ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร   แยม้นิล   ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
 ๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรายช่ือ
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ ดงัต่อไปน้ี 

 ๑. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
   ๑.๑ นายจนัทคราม เทียมทนั รองอยัการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

/๑.๒ นายเฉลิมชยั  ... 
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  ๑.๒ นายเฉลิมชยั  ปัณฑะโชติ ปลดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  ๑.๓ นายสุทธิชยั    สังขมณี  สรรพากรพื้นท่ีฉะเชิงเทรา 
  ๑.๔ นายจงกล ชมพนัธ์  อดีตผูอ้  านวยการส านกัพฒันา 
       การศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม  
       เขต ๗ จงัหวดัพิษณุโลก  
       (อดีต ศึกษาธิการเขต ๗ พิษณุโลก) 
  ๑.๕ นายวสูิตร เจริญวงษ ์ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขต 
       พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
  ๑.๖ นายเสรี คงเจริญ  นิติกร ๘ 
 ๒. กรรมการจากขา้ราชการ 
  ๒.๑ อาจารยบุ์ญเรือง  รัตนวงษ ์
   ๒.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประเสริฐ   ศีลรัตนา 
 ๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นเลขานุการ 
  พร้อมเสนอให ้นายฐิติวฒัน์  กองเซ็น  และ นางสาวคนึงนิจ  เอนกสุวรรณกุล 
เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 

 ๓.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ท่ีประชุมคร้ังก่อนเห็นชอบใน
หลกัการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัสรรทุนอุดหนุนการศึกษา
แก่บุคคลทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีประเด็นให้ปรับแกน้ั้น  บดัน้ี มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการปรับแก้
ตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแลว้ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 
 

 ๓.๕ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การจดัการสุขภาพ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่าสาขาวิชาการจดัการสุขภาพ ได้
ปรับแกเ้อกสารหลกัสูตรใหม่ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสุขภาพ 
ตามมติสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๑ โดย
ไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภาวชิาการ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๑ เรียบร้อยแลว้  
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ 

/ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอ... 
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ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ การคดัคา้นผลการเลือกผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ตามท่ี ท่ีประชุมคร้ังก่อนมีมติเลือก
อธิการบดีไปแลว้นั้น  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านวย  ปาอา้ย ไดเ้สนอหนงัสือคดัคา้นมติดงักล่าว และ
ขอให้สภามหาวิทยาลยัช้ีแจงเหตุผล พร้อมทั้งขอรายงานการประชุมและเทปบนัทึกเสียง นายกสภา
มหาวทิยาลยัจึงใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา 
 มติทีป่ระชุม   
  ๑. ให้ชะลอการประกาศผลการเลือกอธิการบดี  และชะลอการเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  
 ๒. ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวนิิจฉยัค าร้องคดัคา้นเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาต่อไป โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบดว้ย 
   ๑. นายวจิิต       แกว้เกิดเคน ประธาน 
  ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  กรรมการ 
   ๓. ศาสตราจารย ์ดร.เดือน    ค าดี  กรรมการ 
  ๔. นายววิฒัน์   ศลัยก าธร กรรมการ 
  ๕. นายชยัวฒัน์   ศิริอ าพนัธ์กุล กรรมการ 
   โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
 

 ๔.๒ แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ตามท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ จะครบวาระในวนัท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งผูมี้
คุณสมบติัตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นผูรั้กษาราชการ
แทนอธิการบดี แต่ตอ้งไม่เกิน  ๑๘๐  วนั 
  ท่ีประชุมพิ จารณาแล้ว  มีการเสนอช่ือผู ้มี คุณสมบัติ  ๒  ราย  ได้แ ก่                     
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  เทียนน้อย และผู ้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทพสุภรณ์กุล จึงมีมติให ้            
ลงคะแนนลับ  โดยมีนายวิวฒัน์  ศลัยก าธร  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ค  ามา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์            
ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ  เป็นกรรมการนบัคะแนน  จากผลการนบัคะแนนมีมติให้ รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  
เทียนนอ้ย เป็นผูรั้กษาราชการแทนอธิการบดี   
  อย่างไรก็ตามท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าขณะน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  
เทียนนอ้ย  ติดภารกิจท่ีประเทศองักฤษ ดงันั้น หากมีมติให ้รองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั  เทียนนอ้ย  รักษา
ราชการแทนอธิการบดี  แล้วผูรั้กษาราชการแทนยงัไม่สามารถมาปฏิบติัราชการได้ในวนัท่ี ๒๒ 
ธนัวาคม ๒๕๕๑ จะเกิดปัญหาเน่ืองจากเกิดช่องวา่งในการบริหารมหาวทิยาลยั 

/ท่ีประชุมจึงมีการ... 



- ๖ -  

   ท่ีประชุมจึงมีการลงมติโดยถือเสียงขา้งมาก เพื่อตดัสินว่าจะยืนตามมติแรก 
หรือทบทวนมติ  ผลการลงมติให้ทบทวนมติ ๘ เสียง และยืนตามมติเดิม ๖ เสียง ท่ีประชุมจึงมีการ
พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีอีกคร้ังหน่ึง 
   ท่ีประชุมไดพ้ยายามติดต่อรองศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เทียนนอ้ย ทางโทรศพัท์
แต่ไม่สามารถติดต่อได ้จึงไดมี้การพิจารณาเพื่อลงมติว่าสมควรทบทวนมติในวาระน้ี เพื่อป้องกนัการ
เกิดช่องวา่งในการบริหารมหาวทิยาลยัหรือไม่ 
  มติทีป่ระชุม 

   - ให ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั   ศิริภกัด์ิ  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  - มอบอ านาจให้ผู ้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้ งรักษาราชการแทน                 
รองอธิการบดีได ้จ  านวนไม่เกิน  ๕  คน 
 

 ๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผูอ้  านวยการ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  น าเสนอว่า ด้วยคณบดี และผูอ้  านวยการ
สถาบนั ศูนย ์ ส านกั จะครบวาระในวนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อเลือก
ผูแ้ทนกรรมการจากสภามหาวทิยาลยัเป็นคณะกรรมการสรรหา 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ๒ ชุด เพื่อด าเนินการสรรหา
คณบดี ทั้ง ๕ คณะ โดยกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นผูแ้ทนคณาจารยต์อ้งไม่สังกดัคณะท่ีจะสรรหาคณบดี 
 ๑.๑ ผูแ้ทนกรรมการสภามหาวทิยาลยั ในกรรมการสรรหาฯ ชุดท่ี  ๑ 
  - นายโชคชยั ช่วยณรงค ์  
  - อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร 
 ๑.๒ ผูแ้ทนกรรมการสภามหาวทิยาลยั ในกรรมการสรรหาฯ ชุดท่ี  ๒ 
  - ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร บุญญาธิการ 
  - ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย 
  ๒. ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้  านวยการ ๑ ชุด เพื่อด าเนินการสรรหา
ผูอ้  านวยการทั้ง ๔ หน่วยงาน โดยมีผูแ้ทนกรรมการสภามหาวทิยาลยั ร่วมเป็นกรรมการสรรหาฯ ไดแ้ก่ 
ศาสตราจารย ์ดร.เดือน ค าดี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล วริิยะกุล และผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา  เมลานนท ์
 

  ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวทิยาลยั 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า บดัน้ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
ไดด้ าเนินการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้  
จึงน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

/มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ... 



- ๗ -  

 มติที่ประชุม เห็นชอบและให้จดัท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
บณัฑิตวทิยาลยั 
 

 ๔.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า เน่ืองจากมีการแก้ไขประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดย
ตดัความ ว่าด้วยโทษทางจรรยาบรรณและการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ จึงจ าเป็นตอ้ง
แกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั ให้สอดคลอ้งกบัประกาศ ก.พ.อ. ท่ีแกไ้ข  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงักล่าว เรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๖ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ เสนอ
ให้แกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ไดมี้สิทธิตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ โดยเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยสภาคณาจารย์
และขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีประเด็นแกไ้ข ดงัน้ี 

   ๑. ปรับการเรียกช่ือกลุ่มบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา จาก “คณาจารยป์ระจ า ขา้ราชการ” เป็น “ขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา”  และจาก  “อาจารยอ์ตัราจา้ง”  เป็น  “พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” 
   ๒. เพิ่มจ านวนกรรมการประเภทพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
   อยา่งไรก็ตาม  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ มีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
   ๑. ตามวัตถุประสงค์ของการเสนอแก้ไข ควรให้มีกรรมการประเภท
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาสายวิชาการจากทุกคณะ ๆ ละ ๑ คน แต่ใน (ร่าง) ขอ้บงัคบัท่ีเสนอ กลบั
มีเพียง ๑ คน จาก ๕ คณะ 
   ๒. ควรให้ สิท ธ์ิข้า ร าชก ารสายวิช าการในการ เ ลือกพนักง านใน
สถาบนัอุดมศึกษาสายวิชาการเป็นกรรมการ เช่นเดียวกบัท่ีให้สิทธ์ิพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา           
สายวิชาการเลือกกรรมการจากขา้ราชการสายวิชาการดว้ย หรือไม่ ก็ควรให้สิทธ์ิเฉพาะบุคคลในกลุ่ม
เดียวกนัเป็นผูเ้ลือกผูแ้ทน 

/มตทิีป่ระชุม ใหน้ ากลบัไป... 



- ๘ -  

   มติที่ประชุม ให้น ากลับไปพิจารณาในประเด็นขอ้สังเกตท่ียงัไม่ชัดเจน
ดงักล่าว  เน่ืองจากไม่มีผูแ้ทนกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการผูใ้ดช้ีแจงประเด็นขอ้สังเกตได ้ 
 

 ๔.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยอตัราค่าจา้งและการ
เล่ือนค่าจา้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยอตัราค่าจา้งและการเล่ือนค่าจา้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยสาระส าคญัของ (ร่าง) 
มีดงัน้ี 
   -  อตัราค่าจา้งพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา สายวิชาการ ให้ได้รับค่าจา้ง
เร่ิมตน้ในอตัรา ๑.๒ เท่าของอตัราเงินเดือนขา้ราชการ และสายสนบัสนุน ให้ไดรั้บค่าจา้งเร่ิมตน้ใน
อตัราเดียวกบัอตัราเงินเดือนขา้ราชการ 
    -  การเล่ือนค่าจา้งประจ าปีพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังานระดบั
ดีเด่น ระดบัดี  ระดบัพอใช ้ ระดบัปรับปรุง 
   ท่ีประชุมมีขอ้อภิปราย ดงัน้ี 
  ๑. ความเป็นมหาวิทยาลยั ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของอาจารย ์ หากค่าตอบแทน
เร่ิมจากฐานท่ีไม่ดึงดูดใหค้นมาท างาน ก็จะไม่มีผูท่ี้มีคุณภาพมาท างานท่ีมหาวทิยาลยั 
   ๒. ค่าจา้งขั้นสูงของอาจารยไ์ม่ควรจ ากดัท่ี ๒๑,๑๐๐ บาท แต่ควรปรับให้
สูงข้ึนได ้ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณี 
  ๓. มหาวิทยาลัยต้องระบุได้ว่าสาขาใดควรเป็นสาขาหลักท่ีเข้มแข็ง ทั้ ง             
ระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อเป็นทิศทางในการพฒันาบุคลากร 
  ๔. บัญชีค่าจ้างท่ี เสนอแนบท้าย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยอตัราค่าจา้งและการเล่ือนค่าจา้งพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น
บัญชีท่ีจัดท าข้ึนเพื่อใช้ในการจัดบุคลากรท่ีมีอยู่เดิมซ่ึงมีอยู่จ  านวนมากเข้าสู่ระบบพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษา   ดงันั้น จึงควรมีการพิจารณาบญัชีค่าจา้ง กรณีท่ีรับพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา
เขา้ใหม่ดว้ย 
  มติทีป่ระชุม  
   ๑. ตดัค่าจา้งขั้นต ่าของต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และ
ศาสตราจารยอ์อก เน่ืองจากเป็นต าแหน่งทางวชิาการ อตัราค่าจา้งขั้นต ่าจึงเป็นอตัราของอาจารยอ์ยูแ่ลว้ 
  ๒. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย น าขอ้อภิปราย 
และขอ้มูลฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลยั  ประกอบการพิจารณาทบทวนอตัราบญัชีค่าจา้งอาจารย์
วฒิุปริญญาเอก  อาจเป็น  ๑.๕-๒ เท่า 

/๔.๘ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 



- ๙ -  

 ๔.๘ พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี  
๑๐/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลกัสูตรใหม่ ๒ หลกัสูตร ต่อไปน้ี 
โดยเห็นควรเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
   ๑. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม    
   ๒. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานาฏดุริยางคศิลป์ไทย   
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม โดยมีเง่ือนไขว่า ก่อนเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอ้งด าเนินการให้
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั   
   ๒. เห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานาฏดุริยางคศิลป์ไทย   
 

 ๔.๙ กรอบอตัราก าลงัสายผูส้อน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า กองนโยบายและแผน และส านกั
ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัท ากรอบอตัราก าลงัสายผูส้อน โดยวิเคราะห์จ านวนอตัราก าลงั
ท่ีเหมาะสมกบัภาระงานดา้นการสอน จ านวนนกัศึกษา และแผนการรับนกัศึกษา ประกอบกบัเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๑  
เม่ือวนัท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดใ้ห้ความเห็นชอบเรียบร้อยแลว้ รวมอตัราก าลงัสายผูส้อนท่ีตอ้งการ
เพิ่มในปี ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  เท่ากบั ๑๐๗, ๑๖ และ ๑๑ คน ตามล าดบั 
  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา่ แมว้า่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั
จะพิจารณาเห็นวา่ กรอบอตัราก าลงัท่ีเสนอ ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ภาระงานในภาคปกติ เป็นจ านวนท่ี
สามารถให้ความเห็นชอบได้  แต่มีขอ้สังเกต ควรคิดรวมภาระงานสอนภาคพิเศษด้วย พร้อมทั้งควร
พิจารณาประเด็นการปิดสาขาท่ีมีจ านวนนักศึกษาน้อยมาก ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งการจ านวนอาจารยม์าก 
ขณะท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ย 
   มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัท่ีเสนอ โดยเสนอให้มีการ
จดัระบบปรับการบริหารจดัการรายละเอียดเพื่อใหมี้การใชบุ้คลากรอยา่งมีประสิทธิภาพตามขอ้สังเกต 
 

 ๔.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ ในฐานะเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดบัสถาบนั  เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๐  
 

/มตทิีป่ระชุม 



- ๑๐ -  

  มติทีป่ระชุม 

 ๑. มหาวทิยาลยัตอ้งน ารายงานน้ีไปใชป้ระโยชน์  โดย 
   ๑.๑ ให้มหาวิทยาลยั และหน่วยงานระดบัคณะ จดัล าดบัความเร่งด่วน
ในการแกไ้ขจุดอ่อน  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบติัการ แลว้น าเสนอแผนปฏิบติัการ เพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานท่ีมีผลงานในระดบัพอใช้ หรือยงัไม่ไดคุ้ณภาพ ให้มีผลงานในระดบัดี  และคงคุณภาพ
ผลงานระดบัดี และดีมากไว ้พร้อมเสนอกรอบเวลาและตวัช้ีวดั ในการประชุมคร้ังต่อไป เพื่อจะไดเ้ห็น
ผลการพฒันางานในปีถดัไปโดยเร็ว 
   ๑.๒ มหาวิทยาลยั และหน่วยงานตอ้งพิจารณาสร้างมูลค่า/คุณค่าจาก           
จุดแขง็ท่ีมี 
  ๑.๓ กรณีกิจกรรมพฒันานกัศึกษานั้น มหาวิทยาลยัตอ้งท าวิจยันกัศึกษา
แรกเข้าทุกปีเพื่อเป็นฐานข้อมูล  ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และความต้องการในการพฒันา
นกัศึกษาและอ่ืน ๆ 
  ๒. ส่งความเห็นสภามหาวิทยาลยัในวาระน้ีไปยงัส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาดว้ย 
 

 ๔.๑๑ พิจารณาอนุมติัปริญญา  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และอนุปริญญา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  
๑๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ และเห็นควรน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต และอนุปริญญา จ านวนรวม ๑,๕๕๐ คน  
จ าแนกเป็น 
 ปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา      ๕ คน 
    สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน      ๒ คน 
    สาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา      ๑ คน 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู                   ๒ คน 
  ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา       ๑๑๕  คน 
 ปริญญาตรี  สาขาวชิาการศึกษา                        ๑๐๑  คน 

    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์                          ๒๒๙ คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์                   ๑๕๑  คน 

    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ               ๙๔๑  คน 
 อนุปริญญา สาขาวชิาศิลปศาสตร์                          ๓  คน 

 มติทีป่ระชุม  อนุมติั 

/ระเบียบวาระที ่๕ เร่ือง... 



- ๑๑ -  

ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษาเพื่อ
พฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบวา่ มหาวิทยาลยัได้
แกไ้ข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยทุนการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากร พ.ศ. 
๒๕๕๑ ตามขอ้เสนอแนะท่ีประชุมคร้ังก่อนเรียบร้อยแลว้  และจะไดน้ าเสนอนายกสภามหาวิทยาลยั 
ลงนามต่อไป 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
  ๕.๒ สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาคารอเนกประสงค ์
สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของอาคาร
อเนกประสงค ์สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงัน้ี 
  ๑. ก าไรสุทธิ  ๑,๓๖๓,๐๒๒.๕๗  บาท 

  ๒. ใหบ้ริการหอ้งพกั  หอ้งประชุม  จดัเล้ียง 
 ๓. ใชใ้นการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารเคร่ืองด่ืม  การจดัการส่วนหนา้  
สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เทคนิคงานเลขานุการ  บาร์และเคร่ืองด่ืม  หลกัการโรงแรม 
 ๔. ไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รางวลั Green  Leaf  Hotel  Smoke 
Free  Hotel  รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๒ การประกวดร้านจ าหน่ายอาหารดีเด่นระดบัจงัหวดั รางวลั
ร้านอาหารมาตรฐาน ๕ ดาว รางวลัยอดเยี่ยมประจ าปี ๒๕๕๐ โครงการประกวดผูเ้สียภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมยอดเยี่ยม ประเภทห้องน ้ าสะอาด อาหารสะอาดถูกหลักอนามยั บริเวณพื้นท่ีสถาน
ประกอบการทั้งหมดสะอาด  พนกังานบริการรวดเร็ว และสุภาพเรียบร้อย เป็นตน้ 
  ท่ีประชุมมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
  ๑. ก าไรท่ีได ้ หกัเขา้มหาวทิยาลยัเท่าไร 
   ๒. การหักค่าเส่ือมราคา  ตอ้งหักในบญัชีงบดุล  ไม่ใช้หักในบญัชีงบ
ก าไร-ขาดทุน ตามท่ีเสนอ 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ และขอใหช้ี้แจงและปรับรายละเอียดตามขอ้สังเกต 
 
 
 
 

/๕.๓ โครงการความร่วมมือ... 



- ๑๒ -  

 ๕.๓ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ
มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 
  อธิการบดี น าเสนอโครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานภายนอก วา่มีทั้งส้ิน  ๑๑ โครงการ  ซ่ึงมีการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 
   มติที่ประชุม รับทราบ  และมีขอ้สังเกตให้รายงานผลลพัธ์  ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ 
 
 ๕.๔ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่ ไดจ้ดัท า (ร่าง) ปฏิทินการประชุม
สภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

    มติทีป่ระชุม รับทราบ   
  
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
 ๖.๑   ขอบคุณอธิการบดี และทีมบริหาร 
   ด้วยอธิการบดี และทีมบริหาร จะครบวาระในวนัท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
นายกสภามหาวทิยาลยัขอขอบคุณอธิการบดี และคณะผูบ้ริหารท่ีไดท้  าหนา้ท่ีบริหารมหาวิทยาลยั และ
ท างานร่วมกบัสภามหาวทิยาลยัดว้ยดีตลอดวาระการด ารงต าแหน่ง 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน แล้ว            
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๔ อาคารสภามหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
 
เลกิประชุมเวลา   ๑๘.๔๐   น. 
 
              นายสุชาติ  ทาตะนาม    นางพรพรรณ  นินนาท 
   นางนฤชล  เรือนงาม                 

                         ผู้จดรายงานการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            

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

 
E\สภามหาวิทยาลยั\รายงานการประชุม\คร้ังท่ี ๑๓_๒๕๕๑\จิตติมา 


