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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๑๒/๒๕๕๑ 

วนัอาทติย์ที ่ ๒๓  พฤศจกิายน  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน ๓  อาคารส านักงานอิิการดีี  มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  

 

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

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

 

/ผู้ไม่มาประชุม 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสุชาติ  ทาตะนาม     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น. 
 
ระเดียดวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระิานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราด 
 ๑.๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้ งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
  ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๑.๓ การฟ้องคดีศาลปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๒๕-๑๒๘/๒๕๕๑ ท่ีให ้              
เพิกถอนค าสั่งและให้แต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์หม่  รวมทั้งเพิกถอนมติเก่ียวกบัการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการแต่งตั้งคณาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ขณะน้ี อยูร่ะหวา่งการแกค้  าฟ้อง 
  ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
ระเดียดวาระที ่๒  รัดรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ คร้ัง
ท่ี  ๑๑/๒๕๕๑  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  ๒๗  กนัยายน  ๒๕๕๑ โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี    
  แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๒  หน้า ๕ โดยให้น ามติท่ีประชุม ขอ้ ๒ และ ขอ้ ๔ ไป
เป็นขอ้สังเกต และเพิ่มมติท่ีประชุมอีกขอ้หน่ึงว่า  “มอบมหาวิทยาลยัน าขอ้สังเกตจากท่ีประชุมไป
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน” 
 
ระเดียดวาระที ่ ๓  เร่ืองสืดเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ไม่มี 

 

/ระเดียดวาระที ่๔ เร่ืองเสนอ... 
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ระเดียดวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ การสรรหาอธิการบดี 
   ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี รายงานผลการด าเนินการสรรหา
อธิการบดี ต่อท่ีประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการสรรหาฯ ตั้งแต่การประกาศรับสมคัร/รับการ
เสนอช่ือ การก าหนดคุณลกัษณะผูมี้คุณสมบติัเขา้รับการสรรหา การสรุปผลการสรรหาเพื่อเสนอช่ือ            
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม จ านวน ๓ คน ต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาคดัเลือก โดยคณะกรรมการฯ 
ไดใ้หน้ ้าหนกัในการประเมินคุณลกัษณะผูมี้คุณสมบติั  ดงัน้ี 
 (๑) ดา้นวชิาการ/บารมีทางวชิาการ  น ้าหนกัร้อยละ ๑๐ 
 (๒) ดา้นการเป็นท่ียอมรับ/เทคนิคการบริหารจดัการ  น ้าหนกัร้อยละ ๒๐ 
 (๓) ดา้นศกัยภาพ/ประสบการณ์ น ้าหนกัร้อยละ ๑๐ 
  (๔) ดา้นคุณธรรม/บุคลิกภาพ น ้าหนกัร้อยละ ๑๐ 
 (๕) ดา้นการแกปั้ญหา/พฒันามหาวทิยาลยั น ้าหนกัร้อยละ ๑๐ 
  (๖) ดา้นวสิัยทศัน์ และแผนบริหารนโยบาย น ้าหนกัร้อยละ  ๔๐ 
  จึงขอเสนอช่ือผู ้เข้า รับการคัดเลือกเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร์ ๓ ราย  เรียงตามล าดบัตวัอกัษร ดงัน้ี 
 ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.พงศ ์ หรดาล 
 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก เทพสุภรณ์กุล 
 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ านวย ปาอา้ย 
   ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาคดัเลือกอธิการบดี  นายกสภามหาวิทยาลยัฯ เสนอ 
ขอ้หารือเพื่อขอมติ เพื่อความชดัเจนในการลงมติของสภาก่อนการพิจารณา ดงัน้ี 
 ๑.   จะอนุญาตให้มีการถ่ายทอดโทรทศัน์วงจรปิดเฉพาะในช่วงการน าเสนอ
วิสัยทศัน์ของผูเ้ขา้รับการสรรหาฯ ทั้ง ๓ ราย เพื่อให้ขา้ราชการและพนกังานของมหาวิทยาลยัท่ีสนใจ
รับทราบ หรือไม ่
 ๒.   การลงมติเลือกอธิการบดี จะเป็นการลงคะแนนลบัหรือไม่ 
 ๓.   การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของผูเ้ข้าประชุมหรือควรจะก าหนดให ้        
ผูไ้ดรั้บเลือกตอ้งไดเ้สียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการสภาทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่หรือจะถือเสียง
ขา้งมากตามขอ้บงัคบัการประชุม เน่ืองจากการเลือกอธิการบดี เป็นเร่ืองส าคญั  
 ๔.  ถา้ก าหนดให้ไดเ้สียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู ่ถา้
ในการลงมติคร้ังแรกไม่มีผูใ้ดไดเ้สียงเกินก่ึงหน่ึง จะให้ลงมติเลือกอีกคร้ังหน่ึง โดยลงมติเลือกระหวา่ง
ผูไ้ดค้ะแนนเสียงสูงสุดสองอนัดบัแรกหรือไม่ 

 

 

/๕.  ถา้การลงมติรอบสอง ... 
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 ๕.   ถา้การลงมติรอบสอง ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือไดค้ะแนนเสียงเท่ากนั จะให้มี
การลงมติอีกคร้ังหรือไม่ 
 ๖.   ถา้ไดค้ะแนนเสียงเท่ากนัอีก ให้ประธานท่ีประชุมสภาออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหน่ึง เป็นการช้ีขาดหรือไม่ 
   ท่ีประชุมพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการลงมติเลือกอธิการบดีแลว้ ท่ีประชุม
ไม่มีใครทกัทว้ง ถือไดว้า่ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี 
  ๑. ใหมี้การถ่ายทอดโทรทศัน์วงจรปิดเฉพาะในช่วง การน าเสนอวสิัยทศัน์ 
ของผูเ้ขา้รับการสรรหา 
  ๒. การลงมติเลือกอธิการบดี ใหเ้ป็นการลงคะแนนลบั 
  ๓. ใหผู้ไ้ดรั้บเลือก จะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการ 
สภาทั้งหมดท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นอธิการบดี 
  ๔.   ถา้การลงมติรอบแรกไม่มีผูใ้ดไดค้ะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด ใหล้งมติเลือกระหวา่งผูไ้ดค้ะแนนเสียงสูงสุดสองอนัดบัแรก 
  ๕.  ถา้ไดค้ะแนนเสียงเท่ากนัในรอบสอง ให้มีการลงมติอีกคร้ังหน่ึง และถา้
คะแนนเสียงยงัเท่ากนัอีก ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ท่ีประชุมด าเนินการให้มีการแสดงวิสัยทศัน์ และลงคะแนนลบัเพื่อคดัเลือก
อธิการบดี  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุมลบั 

 มติที่ประชุม  เลือกผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล เป็นอธิการบดี  
ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี ใหน้ ามาพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
 ๔.๒ โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์    
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
เป็นมหาวิทยาลยัในโครงการน าร่องเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในมหาวิทยาลัยของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลยัโดยสถาบนัวิจยัและพฒันา จึงไดเ้สนอโครงการ
การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อของบประมาณ 
สสส. จ านวน  ๘๑๘,๖๐๐  บาท  ซ่ึง สสส. ไดรั้บโครงการไวเ้ป็นเบ้ืองตน้แลว้ แต่การพิจารณาอนุมติั
งบประมาณแก่โครงการใด ๆ โครงการนั้น ๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัก่อน จึง
เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการฯ 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบในโครงการฯ 

 

 

/๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยั... 
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  ๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษาเพื่อ
พฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่าเพื่อให้การให้ทุนการศึกษาเพื่อ
พฒันาบุคลากร สอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา และภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีมีค่าใชจ่้ายในการศึกษาต่อสูงข้ึน  มหาวิทยาลยัจึงเสนอแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยทุนพฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๑ ไดใ้ห้ความเห็นชอบเรียบร้อยแลว้  เพื่อ         
ท่ีประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะว่า แม้ว่าการปรับลดทั้งระยะเวลาชดใช้ทุนและ
วงเงินท่ีชดใช้จะเป็นการดึงดูดให้มีผูม้าขอรับทุนเพื่อพฒันาตนเองมากข้ึน แต่การพิจารณาให้ทุนตอ้ง
พิจารณาควบคู่ไปกบัการวางแผนอตัราก าลงัเพื่อใหผู้ท่ี้รับทุนแลว้มีงานในอนาคตดว้ย 
  มติที่ประชุม เห็นชอบใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์            
วา่ดว้ยทุนการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหแ้กไ้ขขอ้ความในขอ้ ๕ (๕) เป็น “มีผลการ
สอบ TOEFL หรือภาษาต่างประเทศตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการใหทุ้นก าหนด” 
 

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

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า เพื่อให้ไดผู้ท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกมาเป็นอาจารยข์องมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจึงไดเ้สนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยการจดัสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๑ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแลว้  เพื่อท่ีประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ   
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยให้น า (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ไป
ปรับแกป้ระเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี แลว้น าเสนอสภามหาวทิยาลยัอีกคร้ัง 
  ๑. ตอ้งเป็นทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอกเท่านั้น  ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการ
พิจารณาการใหทุ้นวนิิจฉยัวา่ตอ้งการผูท่ี้จะส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัใด ประเทศใด จึงจะสอดรับกบั
แผนอตัราก าลงัในอนาคต 
  ๒. ให้ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน ให้ต่างจาก
องคป์ระกอบคณะกรรมการในงานประจ าอ่ืน ๆ โดยกรรมการควรเป็นผูร้อบรู้ท่ีจะหาวิธีการเพื่อบริหาร
ใหไ้ดต้ามเจตนารมณ์ 
  ๓. ใหร้ะบุอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนให้ชดัเจนวา่มี
อ านาจในการออกประกาศต่าง ๆ ได ้

/๔.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยั... 
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 ๔.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดมี้โครงการ
ความร่วมมือในการจดัการศึกษากบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามบนัทึก
ขอ้ตกลงในโครงการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มหาวิทยาลยัจึงไดเ้สนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหวา่งมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ กบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงสภาวิชาการ 
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 
   ท่ีประชุมมีขอ้สังเกต 
   ๑. โครงการความร่วมมือต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวทิยาลยัก่อนลงนาม 
   ๒. ควรระบุสัดส่วนวงเงินรายจ่าย และท่ีเก็บเขา้มหาวิทยาลยัให้ชัดเจนว่า
เป็นร้อยละเท่าไรของรายรับ 
  ๓. ควรระบุโครงการท่ีก าลงัด าเนินการ และตอ้งการให้ระเบียบน้ีใชบ้งัคบั
ใหช้ดัเจน  เพราะเป็นการใชบ้งัคบัยอ้นหลงั 
  มติทีป่ระชุม 

   ๑. ใหม้หาวทิยาลยัถือขอ้สังเกตขอ้  ๑  เป็นแนวปฏิบติั   
  ๒.   มอบอธิการบดีสรุปรวมโครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศทั้งหมด
เสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
  ๓. น าขอ้สังเกตขอ้ ๒, ๓ ไปปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั           
ราชนครินทร์ วา่ดว้ยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว้น ามาพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 
 

  ๔.๖ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น า เสนอว่า  กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ และคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ  
และหนา้ท่ีของคณะกรรมการ จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

/ท่ีประชุมมีขอ้อภิปราย ... 
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  ท่ีประชุมมีขอ้อภิปราย ดงัน้ี 
  ๑. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนาให้
มหาวิทยาลยัมีความเช่ือมโยงกบัชุมชน  ทอ้งถ่ิน  และองค์กรภายนอก เพื่อให้ชุมชนสะทอ้นความ
ตอ้งการท่ีจะใหม้หาวทิยาลยัตอบสนอง ขณะเดียวกนัเพื่อใหมี้การระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อช่วยใน
การพฒันามหาวิทยาลยั  ดงันั้น องคป์ระกอบของคณะกรรมการส่วนใหญ่จึงเป็นบุคคลภายนอกโดยมี
ประธานกรรมการ เป็นผูเ้ช่ือมโยงกบัมหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยั การเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัคร้ังน้ี
เป็นการเพิ่มคน และเพิ่มอ านาจหน้าท่ีเพื่อด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ต่างจากเจตนาแห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าว 
  ๒. การเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัในคร้ังน้ี จึงควรมีสาเหตุอนัเน่ืองจากปัญหาและ  
ประสบการณ์ของคณะกรรมการชุดก่อน  
  มติที่ประชุม เห็นควรให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์            
ว่าดว้ยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗ ไประยะหน่ึงก่อน  หากมีปัญหาให้
เสนอแกไ้ขให้ตรงประเด็นปัญหาเป็นเร่ือง ๆ ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

 ๔.๗ การจดัตั้งศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ สภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑  
เม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑  มีมติให้คณะกรรมการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เสนอโครงการ/
แผนงาน เพื่อแสดงถึงทิศทางการด าเนินงานของศูนย์เต็มรูป เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
มหาวิทยาลัยจึงเสนอโครงการจดัตั้ง “ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง” พร้อม (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัย          
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วยการจดัตั้ งและด าเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุม มีความเ ห็นว่า  ควรเ ป็นโครงการจัดตั้ งสถาบัน  เพื่ อให้ มี
ความก้าวหน้าเติบโตในระดบัชาติโดยใช้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน แต่ควรจดัท า
รายละเอียดแผนระยะ ๕ ปี ให้สมบูรณ์ ทั้งดา้นงบประมาณ แหล่งงบประมาณ  บุคลากร รวมทั้งปรับ
แผนภูมิโครงสร้างระบบบริหาร-ด าเนินการใหถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนแผนภูมิระบบบริหาร 
   มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบในหลกัการให้เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่า
ระดบัคณะ  โดยให้น าความเห็นท่ีประชุม  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจดัตั้งส่วนงานภายในของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปประกอบพิจารณาจดัท ารายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อเสนอพิจารณาในท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
 

/๔.๘ ผลการประเมินคุณภาพ ... 
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 ๔.๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
   ประธานเสนอว่าเน่ืองจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาอย่างจริงจงั เพื่อน าผลประเมินมาใช้ในการพฒันามหาวิทยาลัย  เห็นควรให้
กรรมการทุกท่านศึกษาเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจะไดพ้ิจารณาเป็นวาระส าคญัในการประชุม
คร้ังต่อไป 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ 
   ๒. ให้ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมดว้ย
รองอธิการบดีวางแผนและพฒันา น าเสนอรายละเอียดและช้ีแจงต่อท่ีประชุมในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

 ๔.๙ แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวทิยาลยัฯ  กรรมการ  และอนุกรรมการ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น า เสนอว่า เพื่อให้การด า เนินงานของ
คณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้มีการเสนอช่ือ          
ผูส้มควรด ารงต าแหน่งอุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ  และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลยั  
และกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.๑ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  เป็นอุปนายกสภา
มหาวทิยาลยั 
 ๑.๒ ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายโชคชัย  ช่วยณรงค ์ 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ  เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรั้บ
ปริญญากิตติมศกัด์ิ 
 ๑.๓ นายวจิิต  แกว้เกิดเคน  เป็นประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
 ๑.๔ ศาสตราจารย ์ดร.เดือน  ค าดี  เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข ์
 ๑.๕ นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  เป็นประธานกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย นายชัยวฒัน์  ศิริอ าพันธ์กุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลยั และเห็นชอบให้ ดร.รัตนา  ศรีเหรัญ  และรองศาสตราจารยสุ์รชัย  ขวญัเมือง ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลยั   
  ๑.๖ ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง  เป็นกรรมการกองทุนราชภัฏ            
ราชนครินทร์เพื่อพฒันางานวจิยัและงานวชิาการ 

/๑.๗  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ  ... 
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 ๑.๗ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ เป็นประธาน
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  พร้อมมอบให้พิจารณาเสนอช่ือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
เสนอท่ีประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 ๑.๘ ดร.สุชาติ เมืองแกว้  และนายชยัวฒัน์  ศิริอ าพนัธ์กุล เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 ๑.๙ นายวิวฒัน์   ศัลยก าธร  เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พร้อมมอบให้พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการ เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังต่อไป 

  ๑.๑๐ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  และผูช่้วยศาสตราจารย ์            
สุชิน  นิธิไชโย  เป็นกรรมการพิจารณาต่อเวลาของขา้ราชการ 
  ๒. มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั จดัท าค าสั่ง โดยกรรมการใดท่ีเป็น
ผูบ้ริหารใหแ้ต่งตั้งโดยต าแหน่งแทนการระบุช่ือ 
 ๓. ให้มีการทบทวนการตั้ งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานเสนอสภา
มหาวทิยาลยั  เน่ืองจากปัจจุบนัมีคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีกลัน่กรองงานแลว้หลายชุด 
 
ระเดียดวาระที ่ ๕ เร่ืองสืดเน่ืองเพือ่ทราด  และเสนอเพือ่ทราด 
 ๕.๑ รายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า กลุ่มงานคลังได้จัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอต่อท่ีประชุม สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
มหาวิทยาลยัมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๖,๙๒๑,๒๘๓ บาท และปัจจุบนัมีเงินฝากธนาคารรวมทั้งส้ิน 
๓๖๘,๓๗๕,๗๖๙.๐๕ บาท 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
  ๕.๒ การประเมินเขา้สู่ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน สังกดัส านกังาน
อธิการบดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีมติอนุมติัให้
นางสาวประนอม  เงินบุคคล เล่ือนระดบั จากต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ เป็นต าแหน่ง
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน  
ส านกังานอธิการบดี  ต าแหน่งเลขท่ี  ๐๗๙   
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 

/ระเดียดวาระที ่ ๖  เร่ืองอืน่ ๆ 
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ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
 ๖.๑ แนวปฏิบติัการเสนอ (ร่าง) ขอ้กฎหมาย 
   มติที่ประชุม  ในการเสนอ (ร่าง) ขอ้กฎหมายต่าง ๆ ต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณา ให้จดัท าตารางเปรียบเทียบขอ้กฎหมายเดิมกบัขอ้กฎหมายใหม่ท่ีแก้ไข พร้อมระบุเหตุผล 
แทนการขีดทบัขอ้ความในขอ้กฎหมายเดิม 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน แล้ว          
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงงานเลขานุการสภาฯ 
จะแจง้เวลาและสถานท่ีใหท้ราบอีกคร้ัง 
 
เลกิประชุมเวลา   ๑๗.๑๕   น. 
 
              นายสุชาติ  ทาตะนาม 
   นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 
          ผู้จีรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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