
 สรุปมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
วันพฤหสับดีที ่๘ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้อง ๓๕๔๑๒  อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
๑) ดร.อาชว์ เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย
ติดภารกิจ  ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 
จึงมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ 
เป็นประธานการประชุมแทน 

รับทราบ  

๑.๒  เรื่องอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ๒) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี ๒ 
จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๓) กรณีมผีู้แจ้งความดําเนินคดีกับผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๔) แต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี ๒ ท่าน ดังนี ้
 (๑) พล.ต.อ.ปรุง  บุญผดุง 
 (๒) นายวิชัย  วัฒนะพงศ์ 

รับทราบ  

๒ รับรองรายงานการประชุม   

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
วันที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั 

  ๑. หน้า ๗  บรรทดัที่ ๑๙  ข้อความว่า  
“... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น 
“... เพื่อให้ที่ประชุม ...” 

 

  ๒. หน้า ๘  บรรทดัที่ ๒  ข้อความว่า 
“... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น 
“... เพื่อให้ที่ประชุม ...” 

 

  ๓. หน้า ๘  บรรทดัที่ ๑๘  ข้อความว่า 
“... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น 
“... เพื่อให้ที่ประชุม ...” 

 



 สรุปมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

  ๔. หน้า ๙  บรรทดัที่ ๕  ข้อความว่า 
“... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น 
“... เพื่อให้ที่ประชุม ...” 

 

  ๕. หน้า ๑๒  บรรทัดที่ ๑๓  ข้อความว่า 
“ศ.(พเิศษ) ดร.ยุวัฒน์  วุฒเิมธี  อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม...” 
แก้ไขเป็น “ดร.อาชว์  เตาลานนท์  นายก 
สภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม...”  

 

๒.๒ 
 

รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ 

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

๓ เรื่องสืบเนื่อง   

๓.๑ การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. รับทราบ การลาออกของ ผศ.สิริชัย 

ประทีปฉาย จากตําแหน่งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๒. มอบอธิการบดีพิจารณาบุคคลที่สมควร
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลัย  แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังในการประชุมครั้งต่อไป 

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการสอบวินัยอย่างร้ายแรง 
กรณี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม บกพร่องในการบริหาร 

เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  โดยเป็นการประชุมลับ 

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการสืบหาข้อเท็จจริง 
กรณี ร้องเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  โดยเป็นการประชุมลับ 

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยอธิการบดี 
และคณบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  โดยเป็นการประชุมลับ 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

๔ เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา   

๔.๑ ขอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจรงิ กรณี การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  โดยเป็นการประชุมลับ 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 



 สรุปมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ว่าด้วย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ...  

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ว่าด้วย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แล้วจงึ
นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๓ การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร   
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร  
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๑ ราย 
ตามบัญชีรายช่ือ  

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๔ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     
สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

เห็นควรถอนวาระนี้ เนื่องจากอธิการบดีขอนําไป
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใหถู้กต้อง 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๗ การพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

เห็นควรถอนวาระนี้ เนื่องจากอธิการบดีขอนําไป
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใหถู้กต้อง 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๘ การร้องเรียนกล่าวโทษ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ละเลยและ/ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดย รศ.บัญญติั สุขศรีงาม 

เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  โดยเป็นการประชุมลับ 

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

๔.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี พ.ศ. ...  

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย สงักัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ...  โดยให้แก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกบัข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 



 สรุปมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

  บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
และการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล 
วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ  
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วจึงนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม 

-  

๔.๑๐ การแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี 

รับทราบและเห็นชอบให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต้ังแต่วันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  ดังนี้ 
๑. อาจารย์อาทร  สกุลวรกิจ 
๒. นางบัวผิน  โยมญาติ 
๓. นางวาสนา  ศิลาลอย 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

๔.๑๑ โครงการขยายชั้นเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตร ๓ ภาษา 
(ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) 

อนุมัติในหลักการ  และเห็นชอบดังนี้ 
๑. ให้ดําเนินการเปิดการเรียนการสอน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  หลกัสูตร ๓ ภาษา 
(ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) โรงเรียน 
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

- คณบดี 
คณะครุศาสตร ์

  ๒. ให้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน  
แผนการเรียนการสอน  แผนการเงิน แผนอัตรา 
กําลังและแผนงบประมาณ แล้วนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา 
เพื่ออนุมัติเงินรายได้ในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 



 สรุปมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑๒ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ว่าด้วย การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวน 
พิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ 
การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เห็นชอบ  การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ว่าด้วย การดําเนินการทางวินัย 
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ 
การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๙ (๑) เป็นดังนี้ 

- คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
(กบม.) 

  “(๑) แจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
ในการนี้ให้มอบสําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
หนึ่งฉบับด้วย  ในกรณีผู้ถูกกลา่วหาไม่ยอมรับ 
ทราบคําสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ 
ให้ส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา 
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าว  ให้ถอืว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่มีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนด้วย” 

 

๕ เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมทราบ   

๕.๑ แจ้งผลคดีของศาลปกครองระยอง 
คดีหมายเลขดําที่ อ. ๗๒๒/๒๕๕๑ 
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๔๖/๒๕๕๔ 

รับทราบ - เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

๕.๒ การต่อสัญญาจ้างอาจารย์จรัส วีสุวรรณ รับทราบ ดังนี้ 
๑. รับทราบสถานภาพของ อาจารย์จรัส    

วีสุวรรณ  ว่ายังมีสถานภาพเป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๒. มอบมหาวิทยาลัยต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์จรัส      
วีสุวรรณ  เพื่อพิจารณาและดําเนินการตาม
หมวด ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 

- คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
(กบม.) 
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  บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย    
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
และการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  ๓. อัตราเงินเดือนของอาจารย์จรัส  วีสุวรรณ 
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจ่ายจากอัตรา
เงินเดือนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-  

๕.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ 
รําไพพรรณี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  ในวันอังคารที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

- เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 


