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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๒ 

วันเสารที่  ๑๔  กมุภาพันธ  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.  ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย  ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 
 ๑๑.  อาจารยวัฒนา พิลาจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนิสา เมลานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ คํามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๔.  อาจารยจินดา เนื่องจํานงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
  ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
  ๑๘. นางพรพรรณ นินนาท ผูชวยอธิการบดี 

    ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. นายวิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล   เรือนงาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนะนําประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ประธานแนะนําประธานสภาคณาจารยและขาราชการคนใหมแทนอาจารย
วิรัช  จาบถนอม  ท่ีครบวาระไป  คือ  อาจารยวัฒนา  พิลาจันทร  ซ่ึงเปนอาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ  
   ท่ีประชุม รับทราบ  และยินดีตอนรับ 
 

 ๑.๒ การแตงต้ังรองอธิการบดี 
  ตามท่ีท่ีประชุมคร้ังกอนมีมติใหแตงตั้งรองอธิการบดีนั้น เม่ือเสร็จการ
ประชุมแลว  ผูรักษาราชการแทนไดขอตออุปนายกสภาฯ วาใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม  
๒๕๕๒  ซ่ึงบัดนี้ประธานท่ีประชุมไดลงนามประกาศแตงต้ังรองอธิการบดีเรียบรอยแลว โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๒ 

  ท้ังนี้  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  เทียนนอย  ตั้งขอสังเกตวาการแตงต้ังรอง
อธิการบดีโดยอาศัยความในมาตราท่ีอางถึงนั้นอาจมิชอบดวยกฎหมาย   
  ท่ีประชุม รับทราบ และเห็นวาอํานาจการแตงต้ังเปนของสภามหาวิทยาลัยอีก
ท้ังการแตงต้ังนั้นเปนการแตงต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๓ การเตรียมความพรอมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกําหนดการ
ฝกซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอการเตรียมการ และการดําเนินงาน 
ตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  มีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรท้ังหมด  ๔,๕๖๗  คน 

  ๒.  พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาศรีรัศม์ิ  พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงตอบรับในการเขารับพระราชทานปริญญาปริญญากิตติมศักดิ์ 
  ๓.  ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้                 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยจะมีการซอมใหญในวันท่ี               
๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  ท้ังนี้ตองขอความกรุณาใหมีผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดง
ความยินดีและใหโอวาทแกผูสําเร็จการศึกษา โดยจะมีรถออกจากมหาวิทยาลัยท้ังในวันท่ี  ๑๙ และ ๒๑ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เวลา  ๗.๐๐  น. 

ท่ีประชุม  … /
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  ท่ีประชุม  รับทราบ  และประธานจะมอบหมายใหมีผูแทนกรรมการเพื่อ
แสดงความยินดีและใหโอวาทแกผูสําเร็จการศึกษาตอไป  เนื่องจากประธานติดภารกิจตางประเทศ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๑/๒๕๕๒  เม่ือวันเสารท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
   ๑. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอลาออก 
หนา ๒  บรรทัดท่ี ๑๑ 
    จาก  “... ซ่ึงเปนสถาบันครุศึกษาแหงชาติ ...” 

  เปน  “... ซ่ึงเปนสถาบันคุรศึุกษาแหงชาติ ...” 
     และตัดประโยคสุดทาย บรรทัดที่ ๑๒ ความวา “และมีขอสังเกตวามหาวิทยาลัย
ควรทบทวนดวยวามีสาเหตุอ่ืนอีกหรือไม”  ออก 
 

     ๒. ระเบียบวาระท่ี ๑.๔  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   หนา ๓  บรรทัดท่ี ๑๖ 
    จาก  “สภามหาวิทยาลัยไดกระทําไปตามอํานาจหนาท่ี ยอมไมเสียเปลา และมี
ผลบังคับใช ไดตอไป” 

  เปน  “สภามหาวิทยาลัยไดกระทําไปตามอํานาจหนาท่ี  ยอมไมเสียเปลา (ยอม
ไมเปนโมฆะ)  และมีผลบังคับใชไดตอไป” 
 

 ๓. ระเบียบวาระท่ี ๑.๕  การวนิิจฉัยคํารองคัดคานผลการเลือกอธิการบดี หนา ๔ 
บรรทัดที่ ๔ 
     จาก  “...เพราะเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี ...” 

เปน  “...เพราะเปนประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ...”     
 

 ๔. ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
อัตราคาจาง และการเล่ือนคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  หนา ๖  บรรทัดท่ี  ๑๐ 
   จาก  “รวมท้ังกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการในอัตรา ๑.๕ เทา และ...” 
    เปน  “รวมท้ังกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย

วิชาการ วุฒิปริญญาเอก ในอัตรา ๑.๕ เทา วุฒิปริญญาโท ในอัตรา ๑.๒ เทา และ...”  
 
 

/๕. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ … 
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  ๕. ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การจัดต้ังสถาบันเศรษฐกิจพอเพยีง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร     
  - หนา ๗  บรรทัดท่ี ๑๓  มติท่ีประชุม ขอ ๒ 
     จาก  “๒. อนุมัติงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย...” 

เปน  “๒. อนุมัติใหยืมเงินจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย...”     
  - หนา ๗  บรรทัดท่ี ๒๔   
     จาก  “๒. อธิการบดี   เปนรองประธาน” 

เปน  “๒. อธิการบดี หรือผูแทน   เปนที่ปรึกษา”     
 - หนา ๗  บรรทัดท่ี  ๑๙ 
   จาก “ช่ือเรียกสถาบันเปนภาษาอังกฤษ (ขอ ๔) เปน “The Rajabhat 
Rajanagarinda University Institute of Sufficiency Economic” 
  เปน  “ช่ือเรียกสถาบันเปนภาษาอังกฤษ (ขอ ๔) เปน “The Rajabhat 

Rajanagarindra University Institute of Sufficiency Economy” 
 

   ๖. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  หนา ๘  ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมลับ 
 

     ๗. ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๒ หนา ๘ บรรทัดท่ี ๑๒ (นับจากระเบียบวาระ) 
   จาก  “ไมควรใชภาษาท่ีกระทบกระเทือนเปรียบเปรย” 

  เปน  “ไมควรใชภาษาท่ีกระทบกระเทียบเปรียบเปรย” 
  และมติท่ีประชุม ๑   
   จาก “ปรับความในขอ ๑๐ เปนดังนี้  ขอ ๑๐ ในกรณี......ใชสิทธิตามขอบังคับนี้” 
  เปน “แทรกขอ ๑๐ ความตอไปนี้  แลวลําดับขอใหมใหสอดคลอง ขอ ๑๐ ใน

กรณี.......เปนผูมสิีทธิตามขอบังคับนี้” 
 

 ๘.  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผุอํานวยการ พ.ศ.๒๕๕๒ หนา ๙ มติท่ีประชุม ๑  
   จาก “ใชสิทธิตามขอบังคับนี้” 

  เปน “เปนผูมสิีทธิตามขอบังคับนี้” 
 

       ๙. ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  การมอบหมายงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี  
   จาก  “ผูรักษาราชการรองอธิการบดี”  
  เปน  “รองอธิการบดี”  ทุกท่ี 

/๑๐. ระเบียบวาระที่ ๕.๓ … 
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 ๑๐. ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ผลการประเมินผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู หนา ๑๑   
จาก  “มติท่ีประชุม  รับทราบ”      

    เปน   “มติท่ีประชุม   รับทราบ   และตองพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานของผูอํานวยการ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระลง หรือจะมีมติให
คณะกรรมการชุดเดิมดําเนินการใหเสร็จส้ิน” 
 

    ๑๑. หนา ๑๒   
    ตัดประโยคแรกของยอหนาสุดทาย “เม่ือไมมีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก” ออก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ ผลการวินิจฉัยขอคัดคานผลการเลือกผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
  นายวิจิต  แกวเกิดเคน  นําเสนอวา  ตามท่ีมีบันทึกคัดคานมติการเลือก
อธิการบดี  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ จึงมีมติใหชะลอการประกาศผลการเลือก
อธิการบดี  และแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือวินิจฉัยประเด็นคํารอง  โดยท่ีประชุมคร้ังกอนไดมีการ
ปรับคณะอนุกรรมการ  เนื่องจากมีอนุกรรมการบางรายขอถอนจากการเปนอนุกรรมการเพื่อความ
เหมาะสม  และมีการแตงต้ังอนุกรรมการเพ่ิมเติมเพื่อใหมีความหลากหลาย ซ่ึงอนุกรรมการมีความเห็น
วาอนุกรรมการตองเขาประชุมทุกคน  เปนการใหเกียรติแกอนุกรรมการ บัดนี้คณะอนุกรรมการฯ ได
ประชุมเรียบรอยแลว  มีมติเสียงขางมาก ๔ ตอ ๓ เห็นควรยกคํารอง 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอเพิ่มเติมวา  มีบันทึกของอาจารย
มหาวิทยาลัยทานหนึ่ง  เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ใหพิจารณาเร่ืองดังกลาวโดยเร็ว เนื่องจาก
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาอธิการบดีเปนคําส่ังทางการปกครอง หากไมดําเนินการ
จักเขาขายความผิดเง่ือนไขตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ             
วิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได 
  ประธานท่ีประชุมเสนอวาดวยขอเท็จจริงในเจตนาและการปฏิบัติในการ
เลือกอธิการบดีของการประชุมคร้ังนั้นเห็นวาการเลือกอธิการบดีเปนเร่ืองสําคัญจึงมิไดลงมติโดยเสียง            
ขางมาก  แลวใหลงมติโดยใชเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ซ่ึงไมมีผูคัดคานในท่ีประชุม จึงถือวาการปฏิบัติดังกลาว
เปนการปฏิบัติโดยมีนัยสําคัญตามขอ ๓๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เห็นวา           
คํารองไมมีมูล 
  อาจารยวัฒนา  พิลาจันทร  ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย  และผูชวย
ศาสตราจารยสมศักดิ์  คํามา  เสนอคัดคานหากที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบในมติเดิมของการเลือก
อธิการบดี 

มติท่ีประชุม … /
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  มติท่ีประชุม  เห็นชอบในมติเดิมของการเลือกอธิการบดี และเห็นควรให
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
 

 ๓.๒ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  ตามท่ีประธานขอลาออกจากประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ท่ีประชุมคร้ังกอนจึงมีมติใหพิจารณาแตงต้ังประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหมในครั้งตอไป 
  มติท่ีประชุม  ใหศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี  เปนประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   
 

 ๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  วาดวยการบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพยสินของ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะกรรมการอํานวยการชุดกอตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  ตามมติท่ี
ประชุมคร้ังกอนไดเสนอ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยสินของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  มติท่ีประชุม   
  ๑.  มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยกล่ันกรองอีกคร้ัง
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจากเปนการบริหารสวนงานภายในท่ีตองเช่ือมโยงกับองคกร
ภายในของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ควรเทียบเคียงกับสถาบันพัฒนาคุณภาพครูดวย 
  ๒. ใหแนวปฏิบัติวาในการเสนอขอกฎหมายเพื่อพิจารณาในที่ประชุม ตอง
ผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการท่ีเกี่ยวของมากอน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  บันทึกขอใหทบทวนมติการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี   

   รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  เทียนนอย ผูเสนอบันทึก ขอถอนวาระน้ีออกจาก
การประชุม 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหถอนวาระได    
 

       /๔.๒ การสรรหานายกสภา... 
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 ๔.๒ การสรรหานายกสภามหาวิทายาลัยราชภัฏราชนครินทร 
     ตามท่ี ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ไดลาออกจากตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย  จึงจําเปนตองมีการสรรหาเพื่อใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วันนับต้ังแต
วันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๕๒   
  มติท่ีประชุม   
   ๑. พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิตอไปนี้ เปน
กรรมการ 

  ๑.๑ ศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี    ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ พระปริยัติกิจวิธาน   

  ๑.๓ นายวิจิต  แกวเกิดเคน 

  ๑.๔  นายปรีชา  คชสิทธ์ิ 

  ๑.๕ นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล 

  ๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ประสานการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผูแทนผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูแทนคณาจารย 
 

 ๔.๓ การอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา 
  สภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ พิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ (เพ่ิมเติม) จึงเสนอท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอนุปริญญา  รวม  ๗๔๓  คน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตวา การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา 
ควรมีระยะเวลาหางจากภาคเรียนสุดทายท่ีนักศึกษาผูนั้นศึกษาเปนชวงเวลาหนึ่ง  เพื่อใหองคกรท่ี
เกี่ยวของมีเวลาในการตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของผลการศึกษาอยางถ่ีถวน   

  มติท่ีประชุม 

  ๑. อนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และอนุปริญญา  ตามท่ีเสนอ 

  ๒. มอบอธิการบดีรับประเด็นขอสังเกตไปพิจารณา 
 
 ๔.๔ การสรรหาคณบดี 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีไดดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะ
เขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดี  โดยมีประกาศรายช่ือเรียบรอยแลวรวม ๕ คณะ ๆ ละ ๒ คน 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  แตเนื่องจากในบางคณะมีผูเขารับการสรรหา ๓ คน ขณะน้ีผูท่ีมิได
มีรายช่ือในประกาศดังกลาว เสนอบันทึกเพื่อขอทบทวนผลการประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาคณบดี
ดวยเห็นวาคณะกรรมการสรรหามิไดแจงใหผูเขารับการสรรหาทราบกอนวา กรณีเชนไรจึงผานหรือ         

/ไมผานการประเมิน... 
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  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีช้ีแจงกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  เ ร่ือง  การสรรหาคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ป  ๒๕๕๑   
  ๒. มีผูสมัคร/ไดรับการเสนอช่ือ ซ่ึงคณะกรรมการพิจาณาคุณสมบัติแลวขาด
คุณสมบัติ  ๑  คน 
  ๓. มีการแถลงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการและประชาคม พรอมท้ังมีการ
ลงคะแนนหยั่งเสียง 
  ๔. คณะกรรมการหารือรวมกันเกี่ยวกับการพิจารณาเพ่ือเสนอช่ือตอสภา
มหาวิทยาลัยกอนการเปดหีบการลงคะแนนหยั่งเสียง โดยใหความสําคัญของคะแนนประเมินวิสัยทัศน
แตละดานตามน้ําหนักท่ีกําหนดจากการหยั่งเสียง รวมท้ังจากคะแนนประเมินโดยคณะกรรมการใน
สัดสวน ๕๐ : ๕๐ และเพ่ือเปนการกล่ันกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงมีมติ
เห็นชอบใหเสนอช่ือผูผานการประเมินเพียงคณะละ ๒ คน ซ่ึงไมขัดตอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีระบุใหคัดเลือก                  
ผูท่ีเหมาะสมจํานวนไมเกิน ๓ คนตอสภามหาวิทยาลัย 
  ๕. ประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาฯ เพ่ือแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย  
ท้ังนี้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเห็นวาจะไมเสนอคะแนนประเมินตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให
อิสระแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาประเมิน 

  มติท่ีประชุม 

  ๑. ยังไมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยใหนํากลับไป
ทบทวนการประกาศรายช่ือผูผานการประเมินฯ ใหสอดคลองกับขอ ๑๑ แหงประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ เร่ือง การสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป ๒๕๕๑  
  ๒. เล่ือนการนําเสนอวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาฯ ทุกคณะไปเปนวัน
พุธท่ี ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หองประชุม ๒ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี ขอ ๓ 
และใหเสนอวิสัยทัศน คนละ ๕ นาที โดยไมมีการซักถาม และใหสงเอกสารถึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยลวงหนา ๑ สัปดาห 
  ๓. การลงมติเลือกคณบดีของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมากตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวยการ   
ลงคะแนนลับ ท้ังนี้ใหคณะกรรมการสรรหาฯ นําคะแนนประเมินของคณะกรรมการและการหยั่งเสียง
เสนอเปนขอมูลเบ้ืองตนประกอบการพิจารณาของกรรมการดวย เนื่องจากมีระยะเวลานําเสนอ
วิสัยทัศนเพียงคนละ  ๕  นาที 

/๔. ผูที่เขาดํารงตําแหนง... 
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  ๔. ผูท่ีเขาดํารงตําแหนงคณบดีตองลงนามรับรองกับอธิการบดี และตองมี
การรายงานผลการดําเนินงานของคณบดีตอสภามหาวิทยาลัย ทุก  ๓  เดือน 

  ๕. มอบนายโชคชัย  ชวยณรงค  ศาสตราจารย ดร.สุนทร  บุญญาธิการ และ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เปนหลักในการประสานช้ีแจงผูเขารับการสรรหาฯ ทุกคนใหทราบ             
แนวทางการนําเสนอวิสัยทัศนท่ีตรงกันเพื่อกรรมการจะไดพิจารณาประเมินไดตรงประเด็น รวมท้ัง
เพื่อใหผูเขารับการสรรหาฯ ทราบเง่ือนไขในการติดตามการดําเนินงามตามมติขอ  ๔ 
 

 ๔.๕ การสรรหาผูอํานวยการ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ เสนอวาไดดําเนินการสรรหาผูมี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน/ศูนย/สํานัก เรียบรอย
แลว  โดยมีกระบวนการเชนเดียวกับการสรรหาคณบดี  ตางกันท่ีเนื่องจากมีผูเขารับการสรรหาฯ เพียง
หนวยงานละ ๑ คน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงกําหนดเกณฑสําหรับผูผานการประเมินวาตองมีคะแนน
รวมไมนอยกวารอยละ  ๖๐ 

  ท่ีประชุมพิจารณารับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และให            
ผูเขารับการสรรหาฯ เสนอวิสัยทัศนคนละ ๕ นาที โดยไมมีการซักถาม แลวใชมติเสียงขางมาก โดย
การลงคะแนนลับ 

  ผลการลงคะแนนมีดังนี้ 
  ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  ผูเขารับการสรรหา         
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกรรมการใหความเห็นชอบ ๑๖ คะแนน          
ไมเห็นชอบ  ๑  คะแนน 

  ๒. อาจารยเมธี  พรมศิลา ผูเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกรรมการใหความเห็นชอบ ๑๖ คะแนน ไมเห็นชอบ             
๑ คะแนน 

  ๓.  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี  ปกกะสีนัง  ผูเขารับการสรรหาใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกรรมการใหความเห็นชอบ ๑๗ คะแนน 

  ๔.  อาจารยจินดา  เนื่องจํานงค  ผู เขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยศิลปะ  วัฒนธรรมและทองถ่ิน  มีกรรมการใหความเห็นชอบ ๑๖ คะแนน (อาจารย
จินดา  เนื่องจํานงค ไมมีสิทธิออกเสียง) 
  มติท่ีประชุม  ใหดําเนินการแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  และศูนยศิลปะ วัฒนธรรม และทองถ่ิน  ตามผลการลงคะแนนเสียงขางมาก 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ือง... 



- ๑๐ -  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 

 ๕.๑ ช้ีแจงผลการดําเนินงานปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๑ อาคารอเนกประสงค
สัมมนาคารบางปะกงค ปารค (เพิ่มเติม) 
  คณะกรรมการดําเนินงานอาคารอเนกประสงค ช้ีแจงขอสังเกตท่ีสภา
มหาวิทยาลัยใหไวในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังนี้ 
  ๑.  เงินรายไดและกําไรทั้งหมดนําสงมหาวิทยาลัย แลวเบิกออกมาเปนเงิน
สํารองหมุนเวียนโดยเปดบัญชีธนาคาร  ๒  บัญชี 
  ๒.  การจัดทําบัญชีโดยการหักคาเส่ือมราคาในบัญชีงบกําไรขาดทุน เปนการ
จัดทําบัญชีเชนเดียวกับบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีรายงานตอคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง 
  ท่ีประชุม รับทราบ และขอใหช้ีแจงยอดเงินท่ีหักเขามหาวิทยาลัยจากกําไรซ่ึง
ไมรวมเงินท่ีเบิกออกมาต้ังเปนเงินสํารองหมุนเวียนในการประชุมคร้ังตอไป 
 

 ๕.๒ รายงานการเงิน ไตรมาสท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  สรุปรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยไตรมาสท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ มียอดรายรับ ๑๒๙,๕๘๑,๑๗๐.๕๘ บาท ยอดรายจาย ๘๑,๓๗๙,๙๐๙.๗๖ บาท และยอดเงิน
บัญชีเงินฝากทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  รวมเปนเงิน ๓๘๕,๒๖๘,๘๒๐.๔๕ บาท 

  ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
 ๖.๑   การจัดทําแผนปฏิบัติการของสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานเสนอใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ประสานการจัดประชุมเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ๔ ป ขององคาพยพของสภามหาวิทยาลัย ไดแก สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ  
สภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเห็นควรมอบอธิการบดี
นําประเด็นการบริหารวิชาการดานตางๆ พิจารณาในสภาวิชาการ นอกเหนือจากการพิจารณาหลักสูตร ดวย 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ 
 

 ประธานขอบคุณกรรมการทุกทานแลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไป 
วันพุธท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หองประชุม  ๒ ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐   น. 
 

  นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
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