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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๒ 

วันเสารที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒ 
ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

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

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย               ทําหนาท่ีประธาน 
  ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

๕.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายวจิิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๘. นายวิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑.  ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
 ๑๓.  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย  ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนิสา เมลานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ  
 ๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ คํามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๖.  อาจารยจินดา เนื่องจํานงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
  ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
  ๒๐. นายสุชาติ ทาตะนาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

    ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม 

ไมมี 

 

  

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล   เรือนงาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๕  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอลาออก 
  เนื่องจาก ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  มีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติใหกับ
องคกรระดับชาติและระหวางประเทศ ทําใหไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มที่ ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 
ซ่ึงอาจทําใหการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยไมสมบูรณ จึงขอลาออกจากตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป   
   อนึ่ง ทราบวาภารกิจระดับชาติภารกิจหนึ่งท่ีทานรับเปนประธาน คือ การจัดต้ัง
สถาบันกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงเปนสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ จึงเปนท่ีนาเสียดายอยางยิ่งสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร   
   ท่ีประชุม  
   ๑. รับทราบ  
   ๒. ใหพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรในการประชุมคร้ังตอไป 

   ๓. มีมติใหยกเวนการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในสวนท่ีตองมีนายกสภามหาวิทยาลัยเปนองคประกอบ 
 

๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒   

   จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  
๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในวันเสารท่ี ๒๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ ณ อาคารใหม 
สวนอัมพร และซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ โรงแรม           
แอมบาสเดอรซิตี้  จอมเทียน  พัทยา จึงเรียนเชิญกรรมการทุกทานพบบัณฑิตในวันซอมใหญ                          
(๑๙กุมภาพันธ ๒๕๕๒) และรวมเปนเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ 

ท่ีประชุม  รับทราบ     
 
 

/๑.๓ การประชุมวิชาการ... 
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 ๑.๓ การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏราชนครินทรวิจัย             
คร้ังท่ี ๓ “พลังปญญาเพ่ือพัฒนาสังคม บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จะจัดประชุม
วิชาการราชภัฏราชนครินทรวิจัย คร้ังท่ี ๓ “พลังปญญาเพื่อพัฒนาสังคม บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในวันท่ี ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดย 
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท องคมนตรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด จึงเรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรวมเปนเกียรติ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ น.  
   ท่ีประชุม รับทราบ  
 

 ๑.๔ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงผลการตีความการหารือปญหา 
ขอกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สรุปสาระสําคัญโดยยอวา การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กอนครบวาระ เปนการสรรหาท่ีไมสอดคลองกับมาตราท่ี ๑๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงถือวาไมชอบดวยกฎหมาย แตการใดท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไดกระทําไปตามอํานาจหนาท่ี ยอมไมเสียเปลา (ยอมไมเปนโมฆะ) และมีผลบังคับ
ใชไดตอไป 

   ซ่ึงประธานไดหารือกับท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(นายโอภาส  เขียววิชัย)  ไดความวา การตีความดังกลาวมิไดพิจารณากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเรียบรอยแลว ซ่ึงถือเปนท่ีสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  กอนวันท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ  ซ่ึงรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
ราชนครินทรดวย จึงไมตองดําเนินการสรรหาใหม  แตในการดําเนินการคร้ังตอไปตองปฏิบัติให
ถูกตอง  ท้ังนี้ประธานใหขอสังเกตวาควรมีการเสนอปรับแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว เพื่อปองกันการรักษาราชการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ียาวนานระหวาง
กระบวนการสรรหาและแตงต้ัง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 

 ๑.๕  การวินิจฉัยคํารองคัดคานผลการเลือกอธิการบดี 
  ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคํารองคัดคานผลการเลือกอธิการบดี แจง
ตอท่ีประชุมวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยคํารองคัดคานผลการเลือกอธิการบดี

/เพ่ือนําเสนอที่ประชุม… 
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  ประธานท่ีประชุมแจงวาตนไดมีหนังสือขอถอนชื่อออกจากการเปน
อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองเพราะเปนประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และขอลาออก
จากการเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดวย เนื่องจากตองแสดงความ
รับผิดชอบกรณีท่ีมีคณาจารยฟองตอศาล  เกี่ยวกับการพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จึง
สมควรพิจารณาบุคคลอ่ืนเปนอนุกรรมการทดแทน เพื่อวินิจฉัยคํารองคัดคานและนําเขาสภาโดยเร็ว  
   นายวิวัฒน  ศัลยกําธร ขอถอนช่ือออกจากคณะอนุกรรมการเชนกัน เนื่องจาก
เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี 
   ท่ีประชุมมีมติ 

   ๑. ใหแตงต้ังอนุกรรมการทดแทนผูท่ีขอถอนตัวจากการเปนอนุกรรมการ  
๒  คน  ไดแก   
    ๑.๑ นายโชคชัย  ชวยณรงค แทนศาสตราจารยกิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน   

๑.๒ ศาสตราจารย ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  แทนนายวิวัฒน  ศัลยกําธร       

   ๒. ใหแตงต้ังอนุกรรมการเพ่ิมอีก ๒ คน คือ ดร.สุชาติ  เมืองแกว และ
ศาสตราจารยสุชาติ  เถาทอง  รวมอนุกรรมการทั้งส้ิน ๗ คน ท้ังนี้ ประธานอนุกรรมการฯ จึงขอนัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ หลังเสร็จการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

   ๓. ประเด็นการพิจารณาแตงต้ังประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ใหนําไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 

 ๑.๖ ความคืบหนาของคดีฟองสภามหาวิทยาลัย 
   กรณีท่ีผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  คํามา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญ           
แกวประดิษฐ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ และผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  
สิงหมวง ไดยื่นฟองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เร่ือง การอนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองระยอง ๑ ซ่ึงเปนผูรับมอบอํานาจดําเนินคดีแทนสภา
มหาวิทยาลัย ไดมีหนังสือลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ แจงวาไดเสนอขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอ
ศาลปกครองระยองเพ่ือโปรดพิจารณาและพิพากษายกฟองคดี 
  มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบอธิการบดีนําสํานวนขอเท็จจริงใหนายวิจิต 
แกวเกิดเคน  ชวยพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรอง… /
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๑๓/๒๕๕๑  เม่ือวันเสารท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
  ๑. ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   หนา ๔  บรรทัดท่ี ๓ 
 จาก  “๑.๔  นายจงกล  ชมพันธ   ศึกษาธิการเขต”  
 เปน  “๑.๔  นายจงกล  ชมพันธ   อดีตผูอํานวยการสํานักพัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขต ๗ จังหวัดพิษณุโลก (อดีต ศึกษาธิการเขต ๗ พิษณุโลก” 
 ๒. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  หนา ๕  บรรทัดท่ี ๑๐  มติท่ีประชุม  ขอ ๒ 
 จาก  “๒.  ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือวินิจฉัยคํารองคัดคานใหรอบคอบวายังมี
ประเด็นอ่ืนใดท่ีสภามหาวิทยาลัยตองพิจารณาอีกหรือไม  แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คร้ังตอไป  โดยคณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย” 
  เปน  “๒.  ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัยคํารองคัดคานเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  โดยคณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย” 
  และเพ่ิมขอความทายมติท่ีประชุม ขอ ๒ ความวา “โดยใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการ  คนหน่ึงเปนเลขานุการ” 

๓.  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  หนา ๖  ยอหนาท่ี  ๑   

  จาก “ท่ีประชุมจึงมีการลงมติโดยถือเสียงขางมาก เพื่อตัดสินวาจะยืนตาม            
มติแรก หรือทบทวนมติ  ผลการลงมติใหทบทวนมติ ๘ เสียง และยืนตามมติเดิม ๖ เสียง ท่ีประชุมจึงมี
การพิจารณาทบทวนมติอีกคร้ัง” 
  เปน  “ท่ีประชุมจึงมีการลงมติโดยถือเสียงขางมาก เพื่อตัดสินวาจะยืนตาม   
มติแรก หรือทบทวนมติ  ผลการลงมติใหทบทวนมติ ๘ เสียง และยืนตามมติเดิม ๖ เสียง ท่ีประชุมจึงมี
การพิจารณาแตงต้ังรักษาราชการแทนอธิการบดีอีกคร้ังหนึ่ง” 
  เพิ่มยอหนาที่ ๔ ในระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ความวา “ท่ีประชุมไดพยายาม               
ติดตอรองศาสตราจารย ดร.วิชัย  เทียนนอย  ทางโทรศัพทแตไมสามารถติดตอได จึงไดมีการพิจารณา
เพื่อลงมติวาสมควรทบทวนมติในวาระนี้ เพื่อปองกันการเกิดชองวางในการบริหารมหาวิทยาลัย
หรือไม” 
  แกไขมติท่ีประชุม  บรรทัดท่ี  ๒ 
  จาก  “-  มอบอํานาจใหรักษาราชการ........” 

เปน  “-  มอบอํานาจใหผูรักษาราชการ........”   
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง… /
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยอัตราคาจางและการ
เล่ือนคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ มีขอสังเกตกรณีอัตราคาจางข้ันตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการต่ํา
เกินไป และไมจําเปนตองกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการแลวมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาทบทวนนั้น 
   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ไดพิจารณาแลวมี
มติใหกําหนดอัตราคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการขั้นสูงในอัตรา ๒๖,๓๒๐ บาท 
และตัดอัตราคาจางข้ันตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รวมท้ังกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ วุฒิปริญญาเอกใน
อัตรา ๑.๕ เทา วุฒิปริญญาโท ในอัตรา ๑.๒ เทา และของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ในอัตรา ๑ เทาของบัญชีเงินเดือนขาราชการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    
 
 ๓.๒  การจัดต้ังสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   คณะกรรมการศูนยเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารยไตรภพ  โคตรวงษา  เสนอ
วาคณะกรรมการไดจัดทําเอกสารการจัดต้ังสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง แทนการจัดต้ังศูนย โดยเพิ่ม
รายละเอียดแผนระยะ ๕ ป ปรับแผนภูมิโครงสรางระบบบริหาร ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยคร้ังกอนไดมี
ขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบไวเปนเบ้ืองตน จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ท่ีประชุมมีขออภิปรายอยางกวางขวาง  สรุปไดดังนี้    
   ๑. สถาบันแหงนี้แมจะใชงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินการ แตควรมีความคลองตัวและอิสระในการบริหารทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังความรวมมือกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเปนฐานฝกและสรางความรูใหคนมีงานทําและคลองตัวในการหา
รายได  จึงตองมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับเฉพาะของสถาบัน โดยอยูภายใตการกํากับของสภา
มหาวิทยาลัยไมใชอธิการบดี 
   ๒. ควรปรับแกผังโครงสรางการจัดการองคกร สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ใหสถาบันข้ึนตรงตอมหาวิทยาลัย โดยมีเสนประใหสภามหาวทิยาลัย
กํากับอยูดานขางมหาวิทยาลัย  และมีเสนประใหคณะกรรมการอํานวยการกํากับอยูดานขางสถาบันฯ  
   ๓. ควรจัดกิจกรรมท่ีตอเน่ืองและยั่งยืน ไดแก ทําหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
บัณฑิต (ศพ.บ.) รวมท้ังหลักสูตรฝกอบรม  

/๔. ควรขยายกรอบอัตรากําลัง… 
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  ๔. ควรขยายกรอบอัตรากําลังแตละงานเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 
เปนการรองรับการขยายงานในอนาคต  เปนการรองรับคนตกงาน  และกระจายความรูในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. ควรจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนทุนเร่ิมตนของ
การดําเนินงาน 
  ๖. ผูบริหารสถาบันจะเปนบุคลากรภายในหรือภายนอกก็ได  หากมี
คุณสมบัติเหมาะสม 
  มติท่ีประชุม 
  ๑. เห็นชอบใหยกฐานะศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึนเปนสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยยังคงเปนสถาบันอิสระในกํากับของสภามหาวิทยาลัย  และใหผนวกวัตถุประสงคท่ี ๒  
และ ๔  เขาดวยกัน โดยอาจปรับเปนศูนยฝกอบรม และแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชีวิต                         
จิตวิญญาณ   
   ๒. อนุมัติใหยืมเงินจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ 
ลานบาท ในระยะเร่ิมตน  ๒  ปแรก  เพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถาบันใหกาวทันกับนโยบาย
และการจัดสรรงบประมาณของประเทศ พรอมหาประสบการณและวิธีการบริหารใหไดประสิทธิผล 
แลวคืนเงินมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๕  ป 
  ๓. เห็นชอบใน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
จัดต้ังและดําเนินงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยปรับแกดังนี้ 
    - ช่ือเรียกสถาบันเปนภาษาอังกฤษ (ขอ ๔) เปน “The Rajabhat 
Rajanagarindra University Institute of Sufficiency Economy”  
    - ปรับวัตถุประสงคตามมติขอ ๑ 
   - ปรับองคประกอบคณะกรรมการในขอ  ๘  ประกอบดวย 
  ๑. ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  เปนประธาน 
 ๒. อธิการบดี หรือผูแทน    เปนท่ีปรึกษา 
 ๓. ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย จํานวน  ๓  คน  เปนกรรมการ 
 ๔. ผูอํานวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรรมการและเลขานุการ   
  ๔. ใหผูทรงคุณวุฒิตอไปนี้เปนกรรมการ 
  - ศาสตราจารย ดร.สุนทร    บุญญาธิการ 
 - นายโชคชัย  ชวยณรงค 
 - นายปรีชา   คชสิทธ์ิ 
 และใหอาจารยไตรภพ  โคตรวงษา  เปนผูอํานวยการสถาบัน 

/๕. ใหคณะกรรมการ… 
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  ๕. ใหคณะกรรมการในขอ ๔ และตามองคประกอบในขอ ๓ เปนกรรมการ
ชุดกอต้ังสถาบันในระยะเวลา ๒ ปแรก ซ่ึงผูอํานวยการตองรายงานผลการดําเนินงานตอสภา
มหาวิทยาลัยทุกเดือนหากดําเนินการและประเมินผลแลววามีความจําเปนตองปรับปรุงขอบังคับฯ ก็
สามารถเสนอเพ่ือแกไขได 
  ๖. มอบคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  พิจารณาเสนอประกาศ
การไดมาซ่ึงผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ เพื่อจะไดประกอบการพิจารณาจัดทํา (ราง) แนวทางการ
ไดมาซ่ึงผูบริหารของสวนงานอิสระในกํากับของมหาวิทยาลัยสวนงานอ่ืน ๆ ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ปริญญากิตติมศักดิ์ 

บันทึกไวในรายงานการประชุมลับ      

 
 ๔ .๒   (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๑ ใหสิทธิเฉพาะขาราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เสนอช่ือบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีไดเทานั้น ซ่ึงปจจุบันกําลังอยูระหวางการจัดบุคคลเขาสู
ระบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีบันทึกรองเรียนการใชสิทธิในกระบวนการสรรหาคณบดี 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย จึงพิจารณาเห็นควรยกเลิกขอบังคับฯ วาดวยเร่ืองดังกลาว พ.ศ.๒๕๕๑ และเพ่ิมเติม
ขอความเพื่อให พนักงานราชการ และบุคลากรสัญญาจางทุกประเภทมีสิทธิเสนอช่ือผูสมควรเปน
คณบดีได 
   อนึ่งท่ีประชุมมีขอสังเกตเก่ียวกับการใชภาษาในหนังสือรองเรียนตาง ๆ วา
ไมควรใชภาษาท่ีกระทบกระเทียบเปรียบเปรย  
  มติท่ีประชุม   
   ๑. เห็นชอบตาม (ราง) ท่ีเสนอ โดยใหปรับความในขอ ๑๐ เปนดังนี้   
    ขอ ๑๐ ในกรณีท่ียังไมมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหพนักงาน
ราชการ และบุคลากรสัญญาจางทุกประเภทเปนผูมีสิทธิตามขอบังคับนี้ 
   ๒.  มอบมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหาฯ ทําความเขาใจกับคณาจารย
ใหเขาใจการปรับเปล่ียนวิธีการสรรหาคณบดี ถึงการเขาฟงวิสัยทัศน  การซักถาม  รวมทั้งการหยั่งเสียง 
 

/๔.๓ (ราง) ขอบังคับ… 
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 ๔.๓  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ.๒๕๕๑ ใหสิทธิเฉพาะขาราชการเสนอช่ือบุคคลผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการไดเทานั้น 

  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย จึงพิจารณาเห็นควรยกเลิกขอบังคับฯ วาดวยเร่ืองดังกลาว พ.ศ.๒๕๕๑ และเพิ่มเติมขอความ
เพื่อให พนักงานราชการ และบุคลากรสัญญาจางทุกประเภทมีสิทธิเสนอช่ือผูสมควรเปนผูอํานวยการได  
   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตั้งขอสังเกตวาตามมาตรา  
๔๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมไดระบุถึงการมีวาระของผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบัน ศูนย สํานัก  ดังนั้นตําแหนงดังกลาวจึงไมควรเปนตําแหนงท่ีมีวาระดังท่ีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกําหนด รวมทั้งไมนาจะนํามาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังกลาวมาใชไดโดยอนุโลม 
  มติท่ีประชุม   
   ๑. เห็นชอบโดยใหปรับความในขอ ๑๑ เปนดังนี้ 
    ขอ ๑๑ ในกรณีท่ียังไมมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหพนักงาน
ราชการ และบุคลากรสัญญาจางทุกประเภทเปนผูมีสิทธิตามขอบังคับนี้ 
   ๒. มอบ นายปรีชา  คชสิทธ์ิ  พิจารณาตรวจสอบความถูกตองตามประเด็น
ขอสังเกตของประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนปญหาทางกฎหมาย หาก               
ไมมีปญหาใด ๆ ก็ใหดําเนินการตอไป แลวเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ แตหากมีปญหาใหนํา
สืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
 

๔.๔ การมอบหมายงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี   

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑๓/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี  ๒๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๑ มีมติแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี โดยมอบอํานาจใหแตงต้ังรองอธิการบดี
ไดไมเกิน ๕ คน แตเนื่องจากผูรักษาราชการแทนอธิการบดีพิจารณาเห็นวากฎหมายมิไดระบุ
รายละเอียดของการแตงต้ังรองอธิการบดี จึงยังมิไดมีการแตงต้ังรองอธิการบดีแตอยางใด แตมีการ
แตงต้ังใหคณบดี ผูอํานวยการ รวม ๕ คน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีโดยกํากับดูแลงานดานตาง ๆ 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแตงต้ัง
ผูชวยอธิการบดี รวม ๕ คน 

 

/ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา 



- ๑๐ -  

  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา 
  ๑. ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับอธิการบดี 
ตามความในมาตรา  ๔๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
   ๒. การแตงต้ังรองอธิการบดีเปนอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตาม
คําแนะนําของอธิการบดี ตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

   ๓. จาก  ๑  และ  ๒  ผู รักษาราชการแทนอธิการบดี  ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับอธิการบดี สามารถเสนอช่ือผูสมควรเปนรองอธิการบดี เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังได 
   ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  จึงเสนอช่ือผูสมควรแตงต้ังเปนรองอธิการบดี 
ดังนี้ 
   ๑. ดร.ทวีศิลป    กุลนภาดล เปนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ดร.เทพนคร     ทาคง เปนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ    
   ๓. ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย  เปนรองอธิการบดีฝายบริหาร 
  ๔. อาจารยธีรยุทธ  จันทรเขียว    เปนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
   ๕. อาจารยพรพรรณ  นินนาท เปนรองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา  และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

  มติท่ีประชุม อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ การเล่ือนระดับ และแตงต้ัง 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี                
๑/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๒  มีมติเห็นชอบให 
  ๑.  นางสาววรภัค  จอยจินดา เล่ือนระดับจากตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป ๖ เปนตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๓ 

  ๒.  นายกานต  เสกขุนทด  เล่ือนระดับจากตําแหนงนักวิชาการศึกษา ๖  เปน
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ๗  และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๓ 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 

/๕.๒ (ราง) ขอบังคับ… 



- ๑๑ -  

 ๕.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยสภาคณาจารย และ
ขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๑  ขอทราบเหตุผลในประเด็นขอสังเกตท่ียังไมชัดเจน เนื่องจากเอกสารท่ีเสนอใหพิจารณาระบุ
เหตุผลไวเพียงวาเปนไปตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ซ่ึงไมมีผูช้ีแจงตอท่ีประชุมได 
อยางไรก็ดีประธานสภาคณาจารยและขาราชการเดิม (นายวิรัช  จาบถนอม) ไดแจงกับเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยวาเพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการแทน
กรรมการชุดเดิมท่ีครบวาระไปดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงขอถอนวาระนี้ออก และขอใหเปน
ประเด็นพิจารณาในกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหมตอไป 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๕.๓  ผลการประเมินผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
  นายโชคชัย  ชวยณรงค  นําเสนอวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครูไปแลวนั้น  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรใหโอกาสผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครูมาช้ีแจงอีกคร้ัง
กอนสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ และตองพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของผูอํานวยการ  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง  หรือจะมีมติให
คณะกรรมการชุดเดิมดําเนินการใหเสร็จส้ิน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 ๖.๑   ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
   ประธาน แจงวา ก.พ.อ. ไดมีระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
ปฏิญญาการปฏิบัติหน า ท่ีของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการ อ่ืนหรือ
คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นควรมอบอธิการบดี 
ประสานนิติกร นําพิจารณาประกอบการยกรางระเบียบวาดวยการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
   ท่ีประชุม รับทราบ 
 

/๖.๒ ช้ีแจงและปรับรายละเอียด... 



- ๑๒ -  

 ๖.๒   ช้ีแจงและปรับรายละเอียดรายงานงบประมาณการเงินของสัมมนาคาร              
บางปะกง ปารค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ท่ีประชุมขอใหมีการช้ีแจงและปรับรายละเอียดตามขอสังเกตท่ีประชุม             
คร้ังกอน และนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 
 
 ประธานขอบคุณกรรมการทุกทานแลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไป 
วันเสารท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒ ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐   น. 
 
  นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                              ผูตรวจรายงานการประชุม 
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