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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ครั้งที่  1/๒๕65 

วันอังคารที่  4  มกราคม  ๒๕65  เวลา 13.00 - 14.20 น. 
ณ  ห้องประชมุชั้น 8  อาคาร 36  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายประเสริฐ  ศิร ิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายสิทธิพร  ครุฑนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. ดร.พีระ  รัตนวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. ดร.ณัฐกฤตย์  ณ ชุมพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. นายธงศักด์ิ  จินตการฤกษ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลีย่วจิตร ์ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศกัด์ิ  มิ่มกระโทก ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี) กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี) กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกส ิ ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ) กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์สุนี  ศักดาเดช ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า รองอธิการบดี เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ) 
1. พลเอกวิชา  ศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ รองอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี  
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๓. นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวชัชนันท์  ร่อนจินดา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสรรจันทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นางสาวนุจรี  อัมพะลพ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นางสาวกาญจนา  เรืองภักด์ิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. นายปริญญา  ภารดีรุจิรา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. นายพงษ์นที  ศิลาอาศน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๑. นายสุรัตน์  จานทอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๒. นายสมศักด์ิ  นาคเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมดําเนินการประชุม

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมท้ังข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของทางราชการดังกล่าวข้างต้น  จึงมีความจําเป็นต้องจัดการประชุมครั้งน้ีเป็นการประชุมผ่าน     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ทั้งน้ี โดยการประชุมน้ีมีกรรมการมาประชุมทั้งหมด 14 คน อยู่ในห้องประชุม 7 คน (ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 6 - 9 
และลําดับที่ 11 - 12)  รวมท้ังมีกรรมการแสดงตัวตนและยืนยันตัวตนอยู่นอกสถานที่ 7 คน (ลําดับที่ 2 - ๕ ลําดับที่ 
10 และลําดับที่ 13 - 14) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี
ดังเอกสารประกอบการประชุม  พร้อมเรียนเชิญ นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
พ.ศ. 2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านและวันน้ีเป็นวันแรกของการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รําไพพรรณี ประจําปี พ.ศ. 2565 ยังอยู่ในบรรยากาศของการอวยพรวันปีใหม่ ก็ขอเชิญทุกท่านลงเรือลําใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมุ่งหน้าสู่ทะเลลึกนําสินค้าภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากลไปจําหน่ายโดย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นกัปตันเรือ นายประเสริฐ  ศิริ อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมเส้นทางเดินเรือ เรือมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจอดทอดสมอน่ิงสนิทในอ่าว
ปากนํ้าแขมหนูมานานเพราะลูกเรือป่วยและพายุแรงมากพายุคือโควิด บัดน้ี พายุซาลงแล้วคําว่า “ซา” ภาษา
ชาวเรือหมายถึง อ่อนกําลังลง กัปตันเรือประกาศจะออกเรือในวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 00.01 น. เป็นเรือ
เที่ยวแรกของปีน้ี จึงขอเชิญทุกท่านลงเรือพร้อมกันห้ามนําความทุกข์ โศก โรคภัย ความขัดแย้ง การเห็นแก่ตัว  
ห้ามนําลงเรือโดยเด็ดขาด อนุญาตให้นําความรัก ความสามัคคี เกียรติวินัย ไม่มีเขามีแต่เรา และสิ่งสูงค่าคือรอยย้ิม
ติดตัวทุกท่านลงเรือไปด้วยกัน ธรรมเนียมก่อนจะออกเรือก็ต้องมีการขอพรจากแม่ย่านางเรือ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
ก่อนเดินทาง ข้าจะมุดนํ้า ดําดิน บินเหนือเมฆ แล้วปลูกเสกเป่ามนต์ปนคาถา กราบไหว้พระแม่รําไพพรรณีและเทวา
จงเมตตาประทานพรให้มวลสมาชิกทุกหมู่เหล่าชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแคล้วคลาดจากโรคภัยสิ่งเศร้าหมอง 
จึงขออวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านต้ังใจสิ่งใดขอให้สําเร็จตามสิ่งนั้น จงประสบสมหวังดังต้ังใจตลอดปีและตลอดไป 

นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระประชุมตามลําดับ ดังต่อไปน้ี  

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง ดังน้ี 

(1) การลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 2 ราย 
นายประเสริฐ  ศิริ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน

การประชุม  ขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เป็นผู้นําเสนอข้อมูลต่อ 
ที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 2 ราย  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธ์ิ  การบุญ ได้มีความประสงค์ลงสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ตามหนังสือลงวันที่ 
16 ธันวาคม 2564 ประกอบกับ อาจารย์วรฉัตร  อังคะหิรัญ ได้มีความประสงค์ลงสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ 
16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะต้องดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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จากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งแทนในวาระที่เหลืออยู่ของ 2 ตําแหน่งซึ่งว่างลง
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 2 ราย 

ตามท่ีนําเสนอ 

๑.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง  ดังน้ี  

(1) การอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกเน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 
แด่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เคารพทุกท่าน ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความมี
ประสิทธิภาพและทําให้มหาวิทยาลัยได้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดี ในโอกาสอันเป็นมงคลน้ีจึงขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนบารมีขององค์พระเจ้าตากสินมหาราช พระนางเจ้า
รําไพพรรณี ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวตลอดจนบริวารได้พบกับชีวิตที่สุขสดใส ราบรื่น มีแต่โชคดี 
โชคร้ายไม่มี คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอมอบกระเช้าของขวัญ
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแบรนด์สวนบ้านแก้ว ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ ร่มพับ แก้วนํ้าเก็บอุณหภูมิ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนกับวิสาหกิจชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่ นํ้าจิ้มสุก้ียาก้ี
รสมังคุด นํ้าจิ้มสุก้ียาก้ีรสมะละกอ มังคุดหยี หมูชะมวงเส้น นํ้าพริกกากหมูรสหมูชะมวง พริกไทยป่น กุ้งแห้งที่ผลิต
จากกุ้งธรรมชาติ  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ท่านในโอกาสต่อไป   

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการอวยพรและมอบของที่ระลึกเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 

ตามท่ีนําเสนอ 

(2) กําหนดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ  
ด้วย กําหนดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ จากเดิมในวันที่ 19 - 20 

มกราคม 2565 แต่เน่ืองจากจํานวนผู้เข้ารับการสรรหามีจํานวนมาก คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขยายกําหนดการ
แสดงวิสัยทัศน์เพ่ิมอีก 1 วัน เป็นวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565  โดยสรุปรายช่ือดังต่อไปน้ี  
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หน่วยงาน รายชื่อผู้เข้ารบัการสรรหา เวลา 

วันที่ 19 มกราคม 2565 
1. คณะนิเทศศาสตร์ 1. อาจารย์ ดร.สมพงษ์  เส้งมณี   

2. อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา 
09.00 - 11.00 น. 

2. คณะนิติศาสตร์  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร  
2. นายทรัพยสิทธ์ิ  เกิดในมงคล  
3. นางสาวสุกฤตา  อภิชัยชูพงศ์ 

13.00 - 16.00 น. 

วันที่ 20 มกราคม 2565 
3. คณะครุศาสตร์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี 

2. อาจารย์ ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธ์ิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมมา รธนิธย์ 

09.00 - 12.00 น. 

4. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม  ทองจริง 13.00 - 14.00 น. 
5. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ  เนืองนันท์  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา  อุ่นสะอาด 
14.00 - 16.00 น. 

วันที่ 21 มกราคม 2565 
6. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธ์ิ  การบุญ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี 
09.00 - 11.00 น. 

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  วงศ์ต่าย 
2. อาจารย์วรฉัตร  อังคะหิรัญ 

12.30 - 14.30 น. 

8. สํานักวิทยบริการฯ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  ทุมทอง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู 

14.30 - 16.30 น. 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ  ตามท่ีนําเสนอ 

(3) การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 การเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมตัวแทน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีนายสุธี 
ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานและ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจและการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี  โดยเป็นการประชุมระหว่าง 
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“คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร และ
คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ หอการค้าไทย”  ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : 
BCG Model) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ทั้งน้ีเพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนา 
BCG เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมีความพร้อม
และยินดีที่จะร่วมดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก โดยอาศัย
องค์ความรู้จากงานวิจัย ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร และการบูรณาการด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวมูลค่าสูง
ของจังหวัด เพ่ือนําไปสู่การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดและ
ภาคตะวันออก ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณียังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตรโดยตรง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรมจังหวัดจันทบุรี (Agritech and Innovation Center : AIC) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
(University Business Incubator : UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และหน่วยทดสอบด้านสมรรถนะอาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นต้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ตามท่ีนําเสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการรับรองรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จํานวน 36 หน้า ดังเอกสารประกอบ    
การประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอ 
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า
การปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เดิมเป็นการจัดกลุ่มไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) 
กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม (2) กลุ่มวิชานําความรู้สู่สากล (3) กลุ่มวิชาความอดทน  และ (4) กลุ่มวิชาฉลาดคิด
และการจัดการ  สําหรับหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 เป็นการจัดหมวดหมู่ใหม่ตามแบบเดิมที่เคยมีมา
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และเป็นไปตามกรอบ TQF ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ สกอ. กําหนด ประกอบด้วย      
5 โดเมนหลัก ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังน้ันจึงเห็นว่าการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในครั้งน้ี
ไม่ได้ตัดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมออกแต่อย่างใด นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังคงได้รับการสอดแทรกเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมเช่นเดิม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
เสนอว่ากรณีตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ควรระบุเป็นข้อความไว้ในช่องหมายเหตุ การอธิบายรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงานร้อยละ 23.07 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85 เน่ืองจากติดปัญหาจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) เป็นต้น ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากแตกต่างจากปีอ่ืน ๆ ผู้อ่านข้อมูลอาจไม่เข้าใจ        
การอธิบายเป็นข้อความในช่องหมายเหตุจะช่วยทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมปรับแก้
รายงานการประชุมตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้การบันทึกรายงานการประชุมมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยมีการแก้ไข 

2 รายการ ดังน้ี 
1. หน้า 10 บรรทัดที่ 10 - 17 ให้ปรับแก้เป็นข้อความตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอขอแก้ไขต่อที่ประชุม 
2. หน้า 14 บรรทัดที่ 22 - 26 ให้ปรับแก้เป็นข้อความตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอขอแก้ไขต่อที่ประชุม  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1  รายงานแผนธุรกิจคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 10 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2563 - 2572) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอรายงานแผนธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 10 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2563 - 2572) ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติที่ประชุม
มอบคณะพยาบาลศาสตร์ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจคณะพยาบาลศาสตร์ โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป น้ัน 

คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 10 ปี (ประจําปี
งบประมาณ 2563 - 2572) ตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปดังน้ี 
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ปงีบประมาณ 
จํานวนเงิน (บาท) 

รายได ้ รายจ่าย คงเหลือ  
2563 5,513,280 8,232,960 (2,719,680) 
2564 10,611,000 27,188,896 (16,577,896) 
2565 15,008,000 13,376,893 1,631,107 
2566 24,007,000 16,161,203 7,845,797 
2567 24,691,000 20,029,139 4,661,861 
2568 33,616,000 20,865,208 12,750,792 
2569 39,908,000 23,829,733 16,078,267 
2570 46,732,000 23,741,848 22,990,152 
2571 52,596,000 21,815,454 30,780,546 
2572 52,596,000 22,275,805 30,320,195 

ทั้งน้ี รายได้ มี 8 รายการ ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ปี (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 
(3) ค่าผลิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (4) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) (5) โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) (6) โครงการ
ควบคุมโรคเร้ือรังโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (7) โครงการจัดประชุม/อบรมวิชาการ (เก็บค่าลงทะเบียน) 
และ (8) โครงการบริการวิชาการอ่ืน ๆ (สปสช. ฯลฯ)  โดยมี รายจ่าย 7 รายการ ได้แก่ (1) เงินเดือนและค่าตอบแทน
สายวิชาการ (2) เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน (3) โครงการทุนการศึกษาต่อปริญญาโท (ต้นกล้า) = 3 ทุน     
(4) โครงการทุนการศึกษาต่อปริญญาโท (ต้นกล้า) = 17 ทุน (5) ค่าเช่าระบบสารสนเทศ (6) รายจ่ายจากงบคงคลัง
โครงการจัดต้ังคณะ และ (7) งบประมาณบริหารจัดการคณะ/แผนปฏิบัติราชการ 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานแผนธุรกิจคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 10 ปี (ประจําปีงบประมาณ 

2563 - 2572) ตามท่ีนําเสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องหารือเชิงนโยบาย  
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕64 [ม.๑๘(๔)] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการพิจารณาอนุมัติ  

ให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕64 ดังเอกสารประกอบการประชุม 
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ด้วย สภาวิชาการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา 
ประจําปีการศึกษา 2563 และประจําปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี 96 ราย ระดับปริญญาโท 4 ราย และ
ระดับปริญญาเอก 1 ราย รวมทั้งสิ้น 101 ราย เรียบร้อยแล้ว  

จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 96 ราย 
ระดับปริญญาโท 4 ราย และระดับปริญญาเอก 1 ราย ตามบัญชีรายช่ือ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ดังต่อไปน้ี 

1. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/๒๕64 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕64 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร) จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวดวงทิพย์  บุญพันธ์ 

2. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕64 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕64 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ราย ได้แก่    
(1) นางสาวอิสริยา  กลิ่นสุนทร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) (2) นางสาวปาริชาติ  
ลาภวิบูลย์กิจ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  และ (3) นางนงลักษณ์  เฉลิมบุญ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร)  

3. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕64 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 96 ราย และระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน) จํานวน 1 ราย ได้แก่  
นายธีรยุทธ  นัมคณิสรณ์  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕64 จํานวน 101 ราย ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

5.2  การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 [ม.๑๘(7)] 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของ        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยจัดทําเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565” 
เน่ืองจากครบกําหนดเวลา 5 ปี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีการปรับแก้จํานวนหน่วยกิตรวม
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ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยในหมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จากเดิม 
“ไม่นับหน่วยกิต” ให้เป็น “8 หน่วยกิต” 
 ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/๒๕64 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕64 
เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีนําเสนอ 

5.3 การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 [ม.๑๘(๑)] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ขออนุญาตให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี 

อิทธิอนุวัตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม   
 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นําเสนอการพิจารณา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 ด้วย กองนโยบายและแผน ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จากข้อมูลแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และแผนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ 244 โครงการ 
โดยงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จํานวน 
473,516,000 บาท และงบรายได้ที่ นํามาจัดสรรงบประมาณ จํานวน 160,098,800 บาท รวมเป็นเงิน 
633,614,800 บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหน่ึงหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 35 โครงการ รวมเงินงบประมาณ 14,316,800 บาท  
ยุทธศาสตรท์ี ่๒ การผลิตและพัฒนาครู จํานวน 18 โครงการ รวมเงินงบประมาณ 5,522,200 บาท  
ยุทธศาสตรท์ี ่๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา จํานวน 137 โครงการ รวมเงินงบประมาณ 

212,199,220 บาท  
ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จํานวน 54 โครงการ รวมเงินงบประมาณ 

401,576,580 บาท  
 ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2564 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ตามท่ีนําเสนอ 
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5.4 การพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ม.๑๘(1)] 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ขออนุญาตให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี 

อิทธิอนุวัตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม   
 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นําเสนอการพิจารณา (ร่าง) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 ด้วย กองนโยบายและแผน ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จําแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และหน่วยงาน
รับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 11 ตัวช้ีวัด 6 กลยุทธ์ สรุปดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง แสวงหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงาน
ภายนอก ให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด 2 กลยุทธ์ โดยมี 1 เป้าประสงค์ คือ มีรายได้ที่เกิด
จากการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และหารายได้จากหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ประกอบด้วย 
3 ตัวช้ีวัด 3 กลยุทธ์ โดยมี 2 เป้าประสงค์ คือ (1) บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ (2) มีข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณที่ถูกต้องทันสมัย นําไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 
3 ตัวช้ีวัด 1 กลยุทธ์ โดยมี 1 เป้าประสงค์ คือ การใช้งบประมาณมีความถูกต้อง สนองตอบความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2564 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีนําเสนอ 

5.5 การพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 [ม.๑๘(๑)] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ขออนุญาตให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี 
อิทธิอนุวัตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม   
 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นําเสนอการพิจารณา (ร่าง) 
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังเอกสารประกอบ 
การประชุม 
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 ด้วย กองนโยบายและแผน ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จากการรวบรวมโครงการแผนงานด้านการจัดการความรู้ของคณะ 
ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน 19 โครงการ 2 กิจกรรม จํานวน 265,225 บาท (สองแสนหกหม่ืนห้าพันสองร้อย-
ย่ีสิบห้าบาทถ้วน) สรุปดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร์ 2 โครงการ งบประมาณ 75,000 บาท 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท 
3. คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท  
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ (2 กิจกรรม) งบประมาณ 7,000 บาท 
7. คณะนิติศาสตร์ 2 โครงการ (ไม่ระบุงบประมาณ)  
8. คณะนิเทศศาสตร์ 2 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท 
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ งบประมาณ 18,200 บาท 

10. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 โครงการ งบประมาณ 25,025 บาท 
 ทั้งน้ี โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2564 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแลว้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอจากการดําเนินการของ
คณะต่าง ๆ ได้จัดทําโครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยลงสู่พ้ืนที่ชุมชนเป็นจํานวนมาก  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
คณะต่าง ๆ ได้เห็นทิศทางในการพัฒนาหรือนําวิชาการไปยกระดับเศรษฐกิจหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
โดยแต่เดิมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยหรือเพ่ือลงไปสู่การทํา Knowledge 
Management Action Plan แต่ปัจจุบันรัฐไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) หรือการ
พัฒนาด้านการวิจัยในระดับพ้ืนฐานให้ผู้วิจัยแล้ว  ดังน้ันคณะก็จะต้องนําเงินรายได้ของคณะมาบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของคณะเอง  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ช้ีแจงข้อมูลงบประมาณ
เงินรายได้ของสถาบันวิจัยฯ ที่ได้รับจัดสรรจะเป็นเงินรายได้ที่จัดสรรให้เฉพาะนักวิจัยที่ทําวิจัยเท่าน้ัน  ซึ่งสถาบันวิจัยฯ 
ไม่ได้ดําเนินการในส่วนของคณาจารย์ในคณะต่าง ๆ  

นายณัฐ  ทานตวณิช รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  ช้ีแจงข้อมูลงบประมาณที่จัดสรร

ให้คณะนั้นคณะสามารถบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยของคณะได้เอง   สําหรับงบประมาณที่

จัดสรรของสถาบันวิจัยฯ จะมีวัตถุประสงค์เป็นลักษณะเฉพาะทางอย่างชัดเจนเพื่อตอบโจทย์ของสถาบันวิจัยฯ โดย
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มีการดําเนินงานท่ีหลากหลาย เช่น งานวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่  งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

งานวิจัยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management 

Action Plan)  ของมหาวิทยาลัยและของคณะ 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามท่ีนําเสนอ 

5.6 การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน [ม.๑๘(14)] 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการพิจารณาแต่งต้ัง      

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน ดังเอกสารประกอบการประชุม 

 ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 

10/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงาน

ภายใน ดังคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 22/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และคําสั่งฯ       

ที่ 46/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 น้ัน 

ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน ครั้งที่ 6(35)/2564 เมื่อวันที่ 

13 ธันวาคม 2564 ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์เฉลา  

ประเสริฐสังข์ อดีตกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน 

เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการประเมินผลงานของส่วนงานภายใน 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์เฉลา  ประเสริฐสังข์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประเมินผลงานของส่วนงานภายใน ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ตามท่ีนําเสนอ 

5.7 การพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางาน อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) [ม.๑๘(14)] 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ รองอธิการบดี นําเสนอการพิจารณาแต่งต้ังคณะทํางาน 

อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดจันทบุรี (เพ่ิมเติม) ดังเอกสารประกอบการประชุม 

 ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติที่ประชุม

เห็นชอบแต่งต้ัง นายธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ เป็นคณะทํางาน อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดจันทบุรี แทน นางจตุพร  

อรุณกมลศรี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และเห็นชอบแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทํางาน อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดจันทบุรี จํานวน 3 คน ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ตามรายช่ือที่นําเสนอ น้ัน 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงผู้ดํารงตําแหน่งประธานคณะทํางาน
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม ในฐานะผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์พอพันธ์  
สุทธิวัฒนะ  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งคณะทํางาน พร้อมทั้งให้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งคณะทํางานและเลขานุการ ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินงานของคณะทํางาน อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดจันทบุรี 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถาม
ข้อมูลการดําเนินงานน้ีขึ้นตรงกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือไม่อย่างไร  กรณีมหาวิทยาลัยอ่ืนใน
พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีได้มีการประสานการดําเนินงานอย่างไรเน่ืองจากอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เช่นเดียวกัน   
และมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยอื่นในรายช่ือคณะทํางานแล้วหรือไม่  ทั้งน้ี คณะทํางานชุดน้ีมีการบริหารจัดการ
งบประมาณโดยแบ่งกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยเพ่ือกํากับดูแลไม่ให้ซ้ําซ้อนกันแล้วรายงานต่อกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
หรือไม่อย่างไร  รวมทั้งปัจจุบันโครงการ U2T มีการดําเนินการเป็นอย่างไร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ รองอธิการบดี  ช้ีแจงข้อมูลการดําเนินงานได้ประสานงาน
โดยตรงกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  โดยจะมีหน่วยงาน
จาก สป.อว. ในการทําหน้าที่กํากับดูแลงานของ อว.ส่วนหน้า  ซึ่งงานหลักคือการกํากับให้ อว.ส่วนหน้าขับเคลื่อน
ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และการติดตามและประเมินผล
โครงการสําคัญ ประกอบด้วย การดําเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏ การพัฒนาท้องถิ่น อุทยานวิทยาศาสตร์ คลินิก
เทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)  รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย เป็นต้น ซึ่งโครงการ U2T มีผล
การดําเนินงานค่อนข้างดีและอยู่ระหว่างสรุปรายงานภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีเพ่ือส่งให้ สป.อว. ภายในเดือน
มกราคม 2565 น้ี  โดยมี 4 มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนโครงการ U2T ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 
31 ตําบล ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15 ตําบล  มหาวิทยาลัยบูรพา 12 ตําบล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2 ตําบล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ตําบล 

ทั้งน้ี คณะทํางาน อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  มหาวิทยาลัยบูรพา (ลําดับที่ 3 - 5) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ลําดับที่ 6) 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งต้ังคณะทํางาน อว.ส่วนหน้า ประจําจังหวัดจันทบุรี (เพ่ิมเติม) ต้ังแต่บัดน้ี

เป็นต้นไป ตามท่ีนําเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๖.1  กําหนดการประชุมครั้งต่อไป  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอกําหนดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ 2/2565 ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 ตามที่กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปี พ.ศ. ๒๕65 ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 คือ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา ๑3.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี น้ัน 
 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดดังกล่าว
ข้างต้น  
 ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที ่2/2565 ในวันจันทร์ที ่7 กุมภาพันธ์ 
2565 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ตามที่นําเสนอ   

เลิกประชุมเวลา  14.20  น. 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

(นายประเสริฐ  ศิริ) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานการประชุม 


