
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๒ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  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.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๘. นายวิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย เทียนนอย  ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยวัฒนา พิลาจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 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. อาจารยพรพรรณ นินนาท ผูชวยอธิการบดี 

    ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล   เรือนงาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๘.๑๕  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
  ผูรักษาการราชการแทนอธิการบดี แจงวางานพระราชทานปริญญาบัตร เม่ือ
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานการถวายปริญญา
กิตติมศักดิ์แดพระภิกษสุงฆ ซ่ึงจะแจงใหท่ีประชุมทราบตอไป  
   ท่ีประชุม รับทราบ และใหขอเสนอแนะวาอาจถวายในวันท่ีมีการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๒/๒๕๕๒  เม่ือวันเสารท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
  ๑. ผูมาประชุม  หนา  ๑   
   ลําดับท่ี  ๙ 
    จาก  “๙.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
กรรมการ” 
    เปน  “๙.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์  ผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี กรรมการ” 
  ลําดับท่ี  ๑๑ 

    จาก “๑๑. อาจารยวัฒนา  พิลาจันทร ประธานกรรมการสงเสริมฯ  กรรมการ” 
    เปน  “๑๑.  อาจารยวัฒนา  พิลาจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
กรรมการ” 
 

 ๒.  เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี ๔.๑  บันทึกขอใหทบทวนมติการแตงต้ังผูรักษาราชการ
แทนอธิการบดี 
 
 
 

/๓. ระเบียบวาระที่... 
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  ๓.  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  หนา ๕ 
  ประโยคสุดทายของยอหนาท่ี ๑ 
   จาก “ มีมติเสียงขางมากเหน็ควรยกคํารอง ” 
   เปน “ มีมติเสียงขางมาก ๔ ตอ ๓ เหน็ควรยกคํารอง ” 
  ประโยคแรกของยอหนาท่ี ๓ 
   จาก “ ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวา ” 
   เปน “ ประธานท่ีประชุมเสนอวา ” 
  แทรกยอหนาท่ี ๔ ความวา 
  “อาจารยวัฒนา  พิลาจันทร  ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย  และผูชวย-
ศาสตราจารยสมศักดิ์  คํามา  เสนอคัดคานหากที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบในมติเดิมของการเลือก
อธิการบดี ” 
 

  ๔. ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ หนา ๘ ขอ ๔ บรรทัดที่ ๔ ใหตัดประโยค “โดยตัดคะแนน
ท่ีมีความตางกันมากอยางผิดปกติออก” ออก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การสรรหาคณบดี 
     กอนการพิจารณา ไดมีการตําหนิการเผยแพรเอกสารสรุปคะแนนการ             
หยั่งเสียง และคะแนนการประเมินผูเขารับการสรรหาฯ ของคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีอาจารยวัฒนา               
พิลาจันทร ไดเผยแพรตอประชาคมวาไมเหมาะสม  เนื่องจากกระบวนการสรรหาฯ ยังไมส้ินสุด อีกท้ัง
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเห็นควรใหเปนขอมูลลับท่ีไมเผยแพร  ดังนั้น การจะเผยแพรขอมูลลับ
ใด ๆ ได ตองขออนุญาตผูเปนเจาของขอมูล ตามพระราชบัญญัติการเผยแพรขอมูลขาวสาร  
    ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา 
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดจัดทําประกาศรายช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเขารับการสรรหาใหดํารง
ตําแหนงคณบดี ใหสอดคลองกับ ขอ ๑๑ แหงประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เร่ือง การสรรหาคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
    ท่ีประชุมมีมติรับผลการดําเนินการสรรหาฯ ของคณะกรรมการสรรหาฯ และ
ใหผูมีมีรายช่ือเขารับการสรรหาฯ ตามประกาศขางตน นําเสนอวิสัยทัศนคนละ ๕ นาที โดยไมมีการ
ซักถาม  
    เม่ือผูเขารับการสรรหาฯ แตละคนเสนอวิสัยทัศนเรียบรอยแลว ท่ีประชุม            
ลงมติดวยการลงคะแนนลับ และถือเสียงขางมากเปนมติท่ีประชุม ผลปรากฏดังนี้ 
  

/๑. ผลการลงคะแนน... 
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 ๑. ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ                   
ครุศาสตร มีกรรมการออกเสียง ๑๗ คน งดออกเสียง ๑ คน (นายชัยวัฒน ศิริอําพันธกุล เขาประชุม              
ไมทันการลงคะแนนเสียง) ดังนี้   
  ๑.๑ มีกรรมการเห็นชอบให รองศาสตราจารยวิภาภรณ  บุญยงค เปน               
ผู ดํารงตําแหนง  ดวยคะแนนเสียง ๗ คะแนน   
   ๑.๒  มีกรรมการเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ  
เปนผูดํารงตําแหนง  ดวยคะแนนเสียง ๔ คะแนน   
  ๑.๓ มีกรรมการเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยสุนาฏ  จันทนา  เปน              
ผูดํารงตําแหนง ดวยคะแนนเสียง ๖ คะแนน           
  ๒. ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีกรรมการออกเสียง ๑๘ คน งดออกเสียง  ๑  คน ดังนี้   
  ๒.๑  มีกรรมการเห็นชอบให อาจารยจักรพันธ  ปนทอง  เปนผูดํารง
ตําแหนง  ดวยคะแนนเสียง ๖ คะแนน     
  ๒.๒  มีกรรมการเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน  
เปนผูดํารงตําแหนง ดวยคะแนนเสียง ๑๒ คะแนน   
  ๒.๓  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  คํามา สละสิทธ์ิการเขารับการสรรหา 
 ๓. ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีกรรมการออกเสียง ๑๘ คน ดังนี้  ท้ังนี้ ผูชวยศาสตราจารย นิสา                        
เมลานนท ไมมีสิทธ์ิออกเสียง เนื่องจากเปนผูเขารับการสรรหา 
  ๓.๑  มีกรรมการเห็นชอบให อาจารย ดร.เทพนคร  ทาคง  เปนผูดํารง  
ตําแหนง ดวยคะแนนเสียง ๑๐ คะแนน    
  ๓.๒  มีกรรมการเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยนิสา  เมลานนท  เปน 
ผูดํารงตําแหนง ดวยคะแนนเสียง ๕ คะแนน    
  ๓.๓  มีกรรมการเห็นชอบให อาจารยไพรสิทธ์ิ  ศรีสุทธิเกิดพร  เปน            
ผูดํารงตําแหนง  ดวยคะแนนเสียง ๓  คะแนน     
 ๔. ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ 
วิทยาการจัดการ  มีกรรมการออกเสียง ๑๘ คน ดังนี้  ท้ังนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล   
ไมมีสิทธ์ิออกเสียง เนื่องจากเปนผูเขารับการสรรหา 
   ๔.๑ มีกรรมการเห็นชอบให อาจารยชอมณี  สุคันธิน  เปนผูดํารง
ตําแหนง  ดวยคะแนนเสียง ๑๐  คะแนน     
   ๔.๒ มีกรรมการเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล   
เปนผูดํารงตําแหนง ดวยคะแนนเสียง  ๘  คะแนน   

/๕. ผลการลงคะแนน... 
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 ๕. ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีกรรมการออกเสียง ๑๙ คน ดังนี้   
  ๕.๑  มีกรรมการเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง  
เปนผูดํารงตําแหนง ดวยคะแนนเสียง  ๘  คะแนน                  
  ๕.๒   มีกรรมการเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  ภูผะกา  
เปนผูดํารงตําแหนง  ดวยคะแนนเสียง  ๑๑  คะแนน                         
  นายโชคชัย  ชวยณรงค ใหขอสังเกตวาผูท่ีไดรับเลือกใหเปนผูดํารงตําแหนง
คณบดีโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะวิทยาการจัดการ ควรปรับรายละเอียดในเอกสารท่ีนําเสนอใหชัดเจน 
โดยอาจพิจารณารูปแบบจากเอกสารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  นายชัยวัฒน   ศิริอําพันธกุล  หารือท่ีประชุมวาควรใหผูท่ีไดรับเลือกใหดํารง
ตําแหนงคณบดีมานําเสนอวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหรือไม เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจะไดให
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคณะเพิ่มเติม 

  ประธานท่ีประชุม เสนอวาเนื่องจากอธิการบดีตองลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น อธิการบดีตองใหคณบดีทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการกับอธิการบดี เพื่อใหเกิดผลงานตามท่ีอธิการบดีไดใหคํารับรองไวกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเพิ่มประสิทธิผลตามที่คณบดีแตละคณะไดนําเสนอไวตอสภา
มหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม  
  ๑. ใหประกาศแตงต้ังคณบดีแตละคณะตามผลคะแนนเสียงขางมาก 
  ๒. ใหผูไดรับแตงตั้งตามมติในขอ ๑ ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
อธิการบดีตามขอเสนอของประธาน แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
  ประธานขอบคุณกรรมการทุกทานแลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไป              
วันเสารท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุม  ๒ ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

เลิกประชุมเวลา   ๒๑.๐๕   น. 
 

  นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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