
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันเสารท์ี่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ผู้มาประชุม   
 ๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                  ประธาน   
 ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ  
 ๓. นายจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. นางสาวเฟ่ืองฟูา เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๕. ดร.มนตรี นุ่มนาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๗. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

 ๘. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๙. นายสมชาย เสียงหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๑๐. นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วภิาภรณ ์ บุญยงค ์ รักษาราชการแทนอธิการบด ี กรรมการ 
 ๑๓. ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ 
 ๑๔. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ  
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ  
 ๑๗. อาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
 ๑๘. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๒๑. อาจารย์กันตพัฒน์ ชนะบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๒๒. อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย  รองอธิการบด ี เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางนฤชล  เรือนงาม ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รองอธิการบดี  
 ๓. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๔. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

 

/เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.  
 



 
 

-๒- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น.   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ การจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ 
   อธิการบดีน าเสนอว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ก าหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้ก าหนดจัดพร้อมกันในวันดังกล่าว ณ วัดผาณิตาราม ต าบลบางกรูด อ าเภอ  
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอุปสมบทหมู่ จ านวน ๒๗ รูป และกิจกรรมการสวดมนต์ถวายเป็น 
พระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ครั้ งที่        
๑๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
  ที่ประชุมมีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์ ครั้งที ่๑๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 ๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ลับ) ครั้งที่ 
๑๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
  ที่ประชุมมีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์ (ลับ) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น า เสนอการด าเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งได้ติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในเบื้องต้น 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๒ พิจารณาการเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าตามที่ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการท าบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ วรรค ๒ และ
วรรค ๓ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การร่างสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  โดยเห็นว่าข้อบังคับ
ดังกล่าวอาจส่งผลในทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และอาจเป็นเครื่องมือของผู้บริหารมหาวิทยาลัย     
ใช้ต่อรองในการต่อสัญญากับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณาบันทึกข้อความของ

/ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ... 
 



 
 

-๓- 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แล้วมีมติให้พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้หลักการในการ       
แก้ข้อบังคับ  
 ที่ประชุมมีการอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ๑. สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก ากับให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ถูกต้อง         
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ทั้งปวง เมื่อเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดไว้ว่าบุคลากรจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการตามอัตราส่วนเท่าไร ทางออก           
ของมหาวิทยาลัยคือการเร่งรัดบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม 
เพ่ือสามารถท าผลงานทางวิชาการได้ หากสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เป็นปัญหาให้อาจารย์ท าการสอน    
โดยไม่ต้องท าผลงานทางวิชาการได้ก็แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งอยู่ที่นโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงต้องมีการ    
ตกลงในเรื่องหลักการก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับพิจารณา  
 ๒. ต าแหน่งทางวิชาการเป็นองค์ประกอบหลักส าคัญที่จะชี้ให้เห็นถึง         
การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวางไว้จะเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีมาตรการในการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น      
ซึ่งถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
เพ่ือด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มเตรียมการประกาศและสรรหาบุคลากรใหม่ทดแทน      
ไว้แล้ว โดยไม่มีการผ่อนผัน ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงสมควรพิจารณาด้วยว่าสมควรแก้ไขข้อบังคับหรือไม่ 
 ๓. การด า เนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอาจ เป็นโอกาส            
ของมหาวิทยาลัยที่จะลดก าลังคนในบางสาขาที่มีเด็กเรียนน้อย ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม ซึ่งต่อไป
มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาในการปิดหลักสูตรหรือการคงไว้ซึ่งหลักสูตรด้วย  
 ๔. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเป็นการผลักดันให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญในการมีต าแหน่งทางวิชาการ เพราะหาก     
มีความตั้งใจแล้วส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยควรส ารวจว่าเพราะเหตุใด
บุคลากรจึงไม่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อหามาตรการเชิงรุกในการสนับสนุนต่อไป ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วย
ที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับ 
 ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ กล่าวว่าช่วงนี้หลังจากที่พยายามผลักดันและให้
ข้อมูลกับรองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเพ่ือน าข้อมูลไปหารือและเสนอให้รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย
เสนอแผนในการผลักดันคณาจารย์เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งขณะนี้รายชื่อบุคคลที่ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทยอยเข้ามาตามล าดับ อาจารย์เริ่มวางแผนการเตรียมการสอน ขอประเมินการสอน  
มีจ านวนมากขึ้น มีรายชื่ออาจารย์ที่ค้างท่ออยู่จ านวน ๓๐ กว่าคน ไม่มากเท่ากับมหาวิทยาลัยอ่ืน           
แต่คาดว่าหลังจากนี้จะมีเพ่ิมขึ้นมาตามล าดับ ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอให้ปรับเวลาในการด าเนินการ 
ได้หารือคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ให้ช่วยพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการ ขณะนี้        
การเร่งรัดสัมฤทธิ์ผลตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอ  

/มติท่ีประชุม ไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลง ... 
 



 
 

-๔- 

 มติที่ประชุม  ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ตามที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอ  
โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าหนังสือแจ้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาทบทวนค าสั่งการแต่งตั้งรองอธิการบดี (วาระลับ) 
  (สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมวาระลับ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงาน      
การประชุมแยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้
เรียบร้อยแล้ว) 
 

 ๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (วาระลับ) 
  (สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมวาระลับ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงาน       
การประชุมแยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้
เรียบร้อยแล้ว) 
 

 ๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
  (สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมวาระลับ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงาน       
การประชุมแยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้
เรียบร้อยแล้ว) 
 
 ๔.๔ ขอให้กวดขันผู้บริหารในการก ากับดูแลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการงบลงทุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/๕๑๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ขอให้กวดขันผู้บริหารในการก ากับดูแล
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รวบรวมและน าเสนอข้อมูลรายการงบลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ    
ที่ ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดย้อนหลัง ๓ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ซึ่งมีข้อมูลรายการงบลงทุนในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์รวมอยู่ด้วย เป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพ่ือให้การ      
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงขอให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยกวดขันผู้บริหารในการก ากับดูแลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการในลักษณะงบลงทุนของ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และขอให้ก ากับดูแล  
มิให้เกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งก่อน
มอบคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ     
ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ก่อนสิ้นไตรมาสไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน เพ่ือติดตามการด าเนินงาน ทั้งนี้ อธิการบดีต้องจัดท าตารางแผนการ
ด าเนินงานว่างบประมาณที่ได้มาต้องด าเนินงานในช่วงระยะเวลาใด งบประมาณเท่าไหร่ เพ่ือเป็นข้อมูล     
ในการก ากับติดตาม 

/มติท่ีประชุม มอบคณะกรรมการก ากับ ... 
 



 
 

-๕- 

  มติที่ประชุม  มอบคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนติดตามดูแล
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด และ
รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบก่อนสิ้นไตรมาส 
 

 ๔.๕ ขออนุมัติปริญญา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าส านักส่งเสริมวิชาการและ         
งานทะเบียน ได้ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษา ประจ า    
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ จ านวน ๒๕๒ คน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ จ านวน 
๒๕๒ คน และได้ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) จ านวน ๑๔๕ คน ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และ
สภาวิชาการโดยการแจ้งเวียนมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษาพิเศษประจ า ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) จ านวน 
๑๔๕ คน จ าแนกเป็น  
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก   จ านววนว  ๓ คนว 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ๓  คน 
 

   หลักสูตรระดับปริญญาโท   จ านววนว     ๑๖ คนว 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ๗  คน 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    ๑  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                ๕  คน 
   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ๓  คน 
 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี    จ านววนว   ๓๗๘ คนว 
   ครุศาสตรบัณฑิต  ๔  คน 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต   ๑๕  คน 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต   ๕๘  คน 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต                           ๑๗๐  คน 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    ๖๙  คน 
   บัญชีบัณฑิต     ๘  คน 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ๓๔ คน 
   เทคโนโลยีบัณฑิต       ๕ คน 
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ๑๕  คน 
   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าได้แก้ไขข้อบังคับในการอนุมัติปริญญา       
ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วไม่ทักท้วงให้ถือว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตั้งแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือที่จะไม่ต้องรอเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ จ านวน ๓๙๗ คน ตามท่ีเสนอ 
 

/๔.๖ พิจารณาเลือกกรรมการ ... 
 



 
 

-๖- 

 ๔.๖ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาคณบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ 
วรรคสอง ระบุ “การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน 
ก่อนที่คณบดีจะครบวาระ และให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่คณบดีจะครบวาระ
หกสิบวัน”  
  ทั้งนี้ อธิการบดีน าเสนอว่าสภาวิชาการได้ประชุมและมีการเลือกผู้แทนจาก
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า การสรรหาคณบดีควรให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการสรรหาและให้อธิการบดีเป็นกรรมการ 
  มติที่ประชุม  
  ๑. พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
   คณะครุศาสตร์ 
   ๑. เลือกรองศาสตราจารย์  นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
   ๒. เลือกอาจารย์กันตพัฒน์ ชนะบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๓. เลือกนายสมศักดิ์  รั งสิ โยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๔. เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ (ร่าง) แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เป็นประธาน และให้อธิการบดีเป็นกรรมการ เพ่ือใช้ในการเลือกกรรมการสรรหาในคราวต่อไป  
 
 ๔.๗ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการศูนย์ศิ ลปะ 
วัฒนธรรม และท้องถิ่น จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

/ข้อ ๗ วรรคสอง ระบุ “การแต่งตัง้ ... 
 



 
 

-๗- 

ข้อ ๗ วรรคสอง ระบุ “การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการภายในระยะเวลา         
เก้าสิบวัน ก่อนที่ผู้อ านวยการจะครบวาระ และให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่
ผู้อ านวยการจะครบวาระหกสิบวัน”  
  มติที่ประชุม พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ    
สรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้อ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น ได้แก่ 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ๑. เลือกนางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ๒. เลือกอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ๓. เลือกอาจารย์  ดร .ณัฐปคัลภ์   ญาณมโนวิศิษฏ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑. เลือกศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒. เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๓. เลือกอาจารย์  ดร .ณัฐปคัลภ์   ญาณมโนวิศิษฏ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
  ๑. เลือก ดร.มนตรี  นุ่มนาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการสรรหาผู้อ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
  ๒. เลือกอาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทน
คณาจารย์ เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
  ๓. เลือกผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .อ านวย ปาอ้าย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณบดี เป็นกรรมการสรรหาผู้อ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
 

 ๔.๘ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วย   
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มอบมหาวิทยาลัย (ร่าง) แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเด็นการด าเนินการ
ทางวินัยตามความในข้อ ๓๙ ข้อ ๔๓ และที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... คณะกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

/มติท่ีประชุม อนุมตัิ (ร่าง) ข้อบังคับ ... 
 



 
 

-๘- 

  มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... 
 

 ๔.๙ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย    
การด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
ในมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการแก้ไขนิยามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย      
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
ให้ครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือ     
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือ     
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
 

 ๔.๑๐ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย    
การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัย         
จึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงาน
ภายใน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่     
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... โดยแก้ไข ข้อ ๓ (๒) (ก) เป็น 
“อธิการบดีหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่          
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นกรรมการด้วย” 
 

 ๔.๑๑ พิจารณาขออนุมัติงบประมาณ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙      
ในเวลากลางวัน เกิดไฟฟูาขัดข้องภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคารส านักงานอธิการบดี)     
ท าให้ไฟฟูาทั้งอาคารและระบบน้ าภายในอาคารไม่สามารถใช้งานได้ งานอาคารสถานที่จึงเข้าตรวจสอบ
และพบว่าอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟูาเกิดการช ารุดจะต้องด าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ประกอบกับ
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) 

/และใช้อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ ... 
 



 
 

-๙- 

และใช้อาคารเรียนรวมและอ านวยการเป็นสถานที่จัดสอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีจึงขอ
อนุมัติด าเนินการซ่อมระบบควบคุมไฟฟูาเป็นการเร่งด่วนด้วยวาจา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในขณะนั้นอนุมัติให้ด าเนินการได้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจึงประสานผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาด าเนินการซ่อม รวมเป็นเงินค่าซ่อมทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๐ บาท ต่อมาหัวหน้างานอาคารสถานที่ได้
ท าบันทึกลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขออนุมัติซ่อมต่ออธิการบดี และจากความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ อธิการบดี ก็ได้อนุมัติให้ด าเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ โดยได้ส่งเรื่องอนุมัติดังกล่าวให้หน่วยงานพัสดุด าเนินการจัดท าฎีกาเพ่ือเบิกเงินตามระเบียบแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่หน่วยงานพัสดุก็ไม่ด าเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งไม่มีการกันเงิน      
ไว้จ่ายเหลื่อมปี ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หน่วยงานอาคารสถานที่ได้ท าหนังสือติดตาม
ทวงถามเนื่องจากผู้รับจ้างทวงถามเงินค่าจ้างดังกล่าว  เพ่ือจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมิได้กันเงินเพื่อด าเนินการจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟูาที่ซ่อมไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อีกทั้ง
มิได้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถน าเงินงบประมาณรายจ่ายของปี ๒๕๖๐   
จ่ายเป็นเงินค่าจ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟูาที่ค้างจ่ายได้ ดังนั้น เพ่ือให้มีงบประมาณในการด าเนินการ       
ในเรื่องดังกล่าวได้ จึงน าเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔,๗๕๐ บาท เพ่ือจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในการจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟูาต่อไป 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกต สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรมีวินัยทางการเงินการคลังในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งต้องระวังมิให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุใดการ
ด าเนินงานจึงเกิดความล่าช้า 
  ๓. มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินว่าการเบิกเงิน 
ค้างจ่ายข้ามปีงบประมาณ ถ้ามีงบประมาณ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ที่น าเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐  
ไปใช้ปี ๒๕๕๙ รวมทั้งตรวจสอบว่าเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย หรือของมหาวิทยาลัยในการอนุมัติ 
 นางสาวเฟ่ืองฟูา เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่ารายจ่ายปีใดต้องใช้กับงบประมาณปีนั้น รายจ่ายบางรายการหลักฐานมาช้า แต่ต้องขออนุมัติกันเงิน
ไว้จ่ายเหลื่อมปีเพ่ือจ่ายในปีถัดไปด้วยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณเงินรายได้          
ตามวิธีการงบประมาณเมื่อสิ้นปีเงินจะตกไปเป็นทุน เป็นเงินสะสม จะจ่ายได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย   
ที่เก่ียวข้อง จ่ายตามงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แต่ไม่อยู่ในรายการปี ๒๕๖๐ ที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แต่จ าเป็นต้องจ่าย จึงน าเข้ามาเสนอสภามหาวิทยาลัย  
  มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้ ใช้ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
งบบริหารจัดการงานธุรการ ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔,๗๕๐ บาท           
เพ่ือจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้ รับจ้างในการจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟูา โดยมีเงื่อนไขให้อธิการบดี                
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าการด าเนินงานล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด หากพบว่าความล่าช้าเกิดจาก
บุคคลที่ไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการก็จะต้องลงโทษตามควรแก่กรณี 
 
 
 
 

/๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง ... 
 



 
 

-๑๐- 

 ๔.๑๒ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
      ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี” เนื่องจาก
ลาออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น “นายจักรกริช ไชยเนตร”  
      ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นายไพรสิทธิ์      
ศรีสุทธิเกิดพร” เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็น “นางสาววรรณรัศมิ์  จันทคัต”  
 ๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๕๕) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นางสาวรัชดา ประนม” เนื่องจากย้ายไปประจ า
หลักสูตรอื่น เป็น “นางสาวจิรัชญา โคศิลา”  
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙     
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) และให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรต่อไป  
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗) และน าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรต่อไป 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณาจากการเวียนหนังสือแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย       
เพ่ือโปรดพิจารณา 
   จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการโดยเร็วเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรก าหนดเกณฑ์ในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น 
ต้องสอนได้ ต้องประจ าหลักสูตรได้ รวมทั้งเงื่อนไขในการลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ให้ชัดเจน ในกรณีไม่สามารถหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทดแทนได้ 
  ๓. การลาออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีเหตุผลความจ าเป็น 
ที่เหมาะสม 
     มติที่ประชุม  
  ๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่  
 ๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี” 
เนื่องจากลาออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น “นายจักรกริช ไชยเนตร”  
 

/๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต ... 
 



 
 

-๑๑- 

 ๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นายไพรสิทธิ์   
ศรีสุทธิเกิดพร” เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็น “นางสาววรรณรัศมิ์  จันทคัต”  
 ๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นางสาวรัชดา ประนม” เนื่องจาก
ย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน เป็น “นางสาวจิรัชญา โคศิลา”  
 ๒. ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 
 ๓. มอบผู้เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะไปพิจารณา 
 

 ๔.๑๓ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย     
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่  ....) พ.ศ. ....      
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... 
 

 ๔.๑๔ เสนวอเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนวกรรมการพิจารณาข้อบังคับ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับเพ่ือพิจารณายกร่างและการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
    ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
    ๒. นายจิระ  พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   ๓. นายสมชาย  เสียงหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   ๔. นายสมศักดิ์  รังสิโยภาส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   ๕. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   ๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  กรรมการ 
   ๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
   ๘. รองอธิการบดีบริหาร  กรรมการ 
   ๙. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง  กรรมการ 
   ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ปาอ้าย  กรรมการ 
   ๑๒. อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล  กรรมการ 
   ๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๔. นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/๑๕. นางสาวพจนีย์ นิลวัฒน์ ... 
 



 
 

-๑๒- 

   ๑๕. นางสาวพจนีย์   นิลวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๖. นางสาววิภาวรรณ  ปิ่นศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ด้วยมีกรรมการพิจารณาข้อบังคับ คือ นางสาวพจนีย์  นิลวัฒน์ ต าแหน่ง    
นิติกร ลาออกจากราชการ และมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  เพ่ือให้การด าเนินงาน             
ของคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือปรับเปลี่ยนกรรมการพิจารณาข้อบังคับ โดยให้มีผู้มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นกรรมการด้วยเพ่ือความ
เหมาะสม ทั้งนี ้ขอให้ยังคงกรรมการพิจารณาข้อบังคับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยไว้ 
   มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ โดยให้
ยกเลิกค าสั่งเดิม และตั้งกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย  
   ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
    ๒. นายจิระ  พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   ๓. นายสมชาย  เสียงหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   ๔. นายสมศักดิ์  รังสิโยภาส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   ๕. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
   ๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  กรรมการ 
   ๗. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
   ๘. รองอธิการบดีบริหาร  กรรมการ 
   ๙. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง  กรรมการ 
   ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ปาอ้าย  กรรมการ 
   ๑๒. อาจารย์อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ  กรรมการ 
   ๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๔. นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๕. นายปิยะ  นุชพงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๖. นางสาววิภาวรรณ  ปิ่นศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๔.๑๕ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย     
การจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดหาอาจารย์พิเศษและ
การจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับในการประชุม ครั้งที่         
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย    
เพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       
ว่าด้วยการจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

/ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพ่ือทราบ ... 
 



 
 

-๑๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะงบลงทุนของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
น าเสนอรายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้างรายการในลักษณะงบลงทุนของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมสรุปสถานภาพรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการและก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระ  
  ที่ประชมุ  รับทราบ 
 
 ๕.๒ แจ้งค าสั่งศาลปกครองระยอง (วาระลับ) 
  (สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมวาระลับ ซึ่งมีการพิจารณาและมีรายงาน       
การประชุมแยกต่างหากซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประทับตราลับ โดยฝ่ายเลขานุการได้เก็บรักษาไว้
เรียบร้อยแล้ว) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่องเสนอจากคณะกรรมการ  
  ๖.๑.๑  การจัดท า Re-profilling ของมหาวิทยาลัย 
   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต  ตันติเจริญ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่ามหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท า Re-profilling ของมหาวิทยาลัย          
ถึงขั้นตอนใดแล้ว รัฐบาลมีงบประมาณด้านวิจัยจ านวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลหลายแห่งได้รับแต่ยังไม่เห็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงว่ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ ได้รับงบประมาณจ านวน ๑๔ ล้านบาท 
   ที่ประชุมมีการอภิปราย สรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
   ๑. ควร Re-profilling ด้านการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษา
ลดลง ต้องพัฒนาหลักสูตรที่เป็น Multidisciplinary รวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน จัดท า
ข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นรูปธรรม รวมทั้งอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาจารย์
ผู้สอนไม่ตรงตามเกณฑ์ 
   ๒. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและสร้างบุคลากรรองรับความ
ต้องการก าลังคนในการพัฒนาเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตะวันออก โดยศึกษาและติดตามข้อมูลการพัฒนาของประเทศ 
   ๓. มหาวิทยาลัยต้องทบทวนการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยต้องยอมรับหากต้องปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
อาจารย์เก่า ๆ มหาวิทยาลัยต้องวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพด้านใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการเปิด
หลักสูตรใหม่  

/๔. มหาวิทยาลยัต้องวางแผน ... 
 

https://dict.longdo.com/search/Multidisciplinary


 
 

-๑๔- 

   ๔. มหาวิทยาลัยต้องวางแผนและจัดท าแผนเพ่ือรองรับการปฏิรูป 
แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเขตพิเศษ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรจ านวนมาก ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วยด าเนินงาน แต่การวิเคราะห์ข้อมูล เหตุผล ต้องอาศัยคนเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล 
   รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยก าลัง
ด าเนินการจัดท า Re-profilling ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ โดยตั้งไว้ ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ทางการผลิตครู ๕ หลักสูตร หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักสูตรทางการเกษตร อาหาร
และความปลอดภัย โดยประสานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
   รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ให้ข้อมูลว่าได้ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดฉะเชิงเทราในการท าวิจัย ซึ่งเป็นทิศทางการท างานของจังหวัด 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ประสานกับสภาอุตสาหกรรมเพ่ือหารือทิศทางการพัฒนาของจังหวัด โดยจังหวัด
ฉะเชิงเทราให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เขียนโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ           
ภาคตะวันออกท่ีจะจัดตั้งท่ีมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการท า TOR เสนอประเทศ 
   มติที่ประชุม มอบฝุายบริหารน าข้อเสนอแนะไปพิจารณา 
 
 เมื่อไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องอ่ืนใด นายกสภามหาวิทยาลัย
ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านแล้วปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.   
 
 
     (นางนฤชล  เรือนงาม)       (นางสาวลินดา  นาคโปย) 
     ผู้จดบันทึกการประชุม                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์  บุญยงค์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 
____________________________________ 


