
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๒ 

วันเสารที่  ๑๔  มีนาคม  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. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๓. นายวิฑูรย                      วงษสวัสดิ์  รองประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

 ๑๔. อาจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๖.  อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพรพรรณ นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายสุชาติ ทาตะนาม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางนฤชล เรือนงาม   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย คนใหม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แนะนําผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีพนวาระกอนตําแหนง และท่ีครบวาระ ดังนี้ 
  ๑. อาจารยเฟองฉัตร  ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
  ๒. อาจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  รองอธิการบดีวิชาการ เปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
   ๔. อาจารยชอมณี  สุคันธิน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
   ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
   ท่ีประชุม รับทราบ และยินดีตอนรับ 
 

 ๑.๒ การลาออกของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ๓  ราย ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย  ดร .วิชัย   เทียนนอย  ลาออกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และลาออกจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  
  ๒. อาจารยวัฒนา  พิลาจันทร ลาออกจากประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ตั้งแตวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๒  
   ๓. ผูชวยศาสตราจารยสุชิน นิธิไชโย ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูแทนคณาจารย ตั้งแตวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เนื่องจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี   
   ท่ีประชุม รับทราบ  

/๑.๓  ประกาศสภามหาวิทยาลัย...  
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  ๑.๓ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ประกาศรายช่ือผูไดรับ
เลือกเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา จากการท่ีท่ีประชุมคร้ังกอนได
รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๒ ท่ียืนยันมติการเลือกอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่               
๑๒/๒๕๕๑ จึงไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง ประกาศรายช่ือผูไดรับเลือก
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และขณะน้ีกําลังอยูระหวางการดําเนินการตามข้ันตอน
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
   ท่ีประชุม รับทราบ  

 
  ๑.๔ คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เ ร่ือง  แตงต้ังรองคณบดี และ                 
รองผูอํานวยการ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบ
การแตงต้ังคณบดี และผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย ไปเรียบรอยแลวนั้น บัดนี้ อธิการบดีไดแตงต้ัง
รองคณบดี และรองผูอํานวยการ ตามคําแนะนําของคณบดี และผูอํานวยการ เรียบรอยแลว ดังตอไปนี้ 
โดยบางหนวยงานจะมีผูดํารงตําแหนงเพียง ๒ คน ซ่ึงจะไดมีคําส่ังแตงต้ังเพิ่มเติมตอไป 

  ๑. คณะครุศาสตร   
     ๑.  อาจารยพรทิพย คําชาย  รองคณบดีวางแผนและพัฒนา  
  ๒.  อาจารยฉัตรชัย ประภัศร   รองคณบดีกิจการนักศึกษา 
   ๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ๑. อาจารยสุทธิดา    การะเวก  รองคณบดีวิชาการ   
   ๒.   อาจารยจักรพันธ  ปนทอง รองคณบดีวางแผนและพัฒนา  
   ๓. อาจารยสราวุธ    อิศรานุวัฒน  รองคณบดีกิจการนักศึกษา 
 ๓. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   ๑.  อาจารยวิไลวรรณ   สุนทรายุทธ รองคณบดีวิชาการ 
   ๒.   อาจารยลักษณาพร  โรจนพิทักษกุล  รองคณบดีวางแผนและพัฒนา  
   ๓.   อาจารยอภิชาติ        คานนิม  รองคณบดีกิจการนักศึกษา  

๔. คณะวทิยาการจัดการ   
   ๑. อาจารยพิมพจันทร  อารยเมธาเลิศ รองคณบดีวิชาการ 
   ๒.   อาจารยดาเรศ          วีระพันธ  รองคณบดีวางแผนและพัฒนา 
   ๓.  อาจารยวัฒนา          พิลาจันทร   รองคณบดีกิจการนักศึกษา 
 
 

/๕. คณะวิทยาศาสตรและ...  
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  ๕. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   ๑.  อาจารยสถาพร        ดียิ่ง รองคณบดีวิชาการ และ 
     การประกันคุณภาพ 
   ๒.   อาจารยวฤชา           กาญจนอักษร รองคณบดีวางแผนและพัฒนา   
     และการวิจัย 
 ๖. สถาบันวิจัยและพัฒนา   
   ๑.   อาจารยกุลยารัตน   ทัศมี รองผูอํานวยการ 
   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยวงเดือน   ไมสนธ์ิ  รองผูอํานวยการ 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร  พาหะนิชย รองผูอํานวยการ 
  ๗. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑. อาจารยไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร รองผูอํานวยการ 
   ๒.  อาจารยสุรัตน สุทธกุล รองผูอํานวยการ 
 ๘. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑.    อาจารยธรรมรัตน  สิมะโรจนา รองผูอํานวยการ 
   ๒. อาจารยพิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ รองผูอํานวยการ 
   ๓. อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  รองผูอํานวยการ 
 ๙. ศูนยศิลปะ วัฒนธรรม และทองถ่ิน 
   ๑.   อาจารยโยธิน จี้กังวาฬ รองผูอํานวยการ 
   ๒.   ผูชวยศาสตราจารยวัฒนาพร งามสุทธิ รองผูอํานวยการ 
    ๓.  อาจารยอารียา บุญทวี รองผูอํานวยการ 
   ท่ีประชุม รับทราบ  
 

  ๑.๕ การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยคร้ังกอนได
แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดประชุม
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ มีมติใหดําเนินการตามตารางปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๒  ประกาศการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  วันท่ี ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ รับการเสนอช่ือ 
   วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา 
        คุณสมบัติ  และจัดทําบัญชีรายช่ือพรอม 

       ประวัติเรียงตามลําดับอักษร 
  วันท่ี ๒๘/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก 

/จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือ...  
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  จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ  และหารือกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเลือกผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

  ท่ีประชุม รับทราบ และกําหนดพิจารณาในวันอาทิตยท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒  
 

  ๑.๖ การใหถอยคําในการไตสวน และการแกคําฟอง กรณีมติการเลือกอธิการบดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  
ปาอาย ไดยื่นฟองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ตอศาลปกครองระยอง ใหเพิกถอนมติสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ซ่ึงผลการเวียนหนังสือเพื่อขอมติสภามหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินการ เห็นชอบใหมอบอัยการปกครอง เปนผูดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย  สวนการใหถอยคํา
ตอศาลเพ่ือแกคํารองขอคุมครองช่ัวคราว ในวันศุกรท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ นั้นมอบ นายโชคชัย               
ชวยณรงค นางพรพรรณ  นินนาท นายฐิติวัฒน  กองเซ็น และนายณัฐภูมิ สุทธกุล ซ่ึงการดําเนินการใน
ขณะนี้อยูระหวางการรอผลการวินิจฉัยคํารองขอคุมครองช่ัวคราว และกําลังดําเนินการประสานอัยการ
ปกครองเพ่ือดําเนินคดีแกคําฟอง 
  ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๓/๒๕๕๒  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การประเมินผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ท่ีประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี 
๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ รับทราบจากประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู  วาคณะกรรมการฯ เห็นวาผลการประเมินคอนขางตํ่า  จึงควรใหโอกาส
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ไดเขาช้ีแจงตอคณะกรรมการฯ  แตเนื่องจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการประเมินผลไดครบวาระการเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปแลว สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหทบทวนคณะกรรมการดังกลาว 
 มติท่ีประชุม 

 ๑. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู ใหม ดังนี้ 
  ๑.๑ นายโชคชัย   ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
เปนประธานกรรมการ 

/๑.๒ อาจารยเฟองฉัตร  ...  
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  ๑.๒  อาจารยเฟองฉัตร   ภัทรวาณิชย   ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ  เปนกรรมการ  
  ๑.๓ ผูชวยศาสตราจารยนภดล   เชนะโยธิน   กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูแทนผูบริหาร  เปนกรรมการ 

  ๑.๔ อาจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทน
ผูบริหาร  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ๒. ใหคณะกรรมการตามมติขอ ๑ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ใหแลวเสร็จ และรายงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือน
เมษายน  ๒๕๕๒ 

 ๓. ใหคณะกรรมการตามมติขอ ๑ ทําการประเมินผูอํานวยการสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู ประจําป ๒๕๕๒ ดวย 
 

 ๓.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับ-จายเงิน
โครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  นําเสนอวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดพิจารณา (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการความ
รวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๑ แลวมีมติใหระบุสัดสวนท่ีชัดเจนของวงเงินรายจาย และที่เก็บเขามหาวิทยาลัย พรอมระบุ
โครงการที่ตองการใหระเบียบนี้ใชบังคับ บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว โดยจะ
ใชบังคับยอนหลังตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ เปนตนไป และเพิ่มเติมสาระการจายเงินใหจายไดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไมเกินรอยละ ๘๐ จากเงินท่ีเก็บไดในการนําเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติคร้ังแรก และในคร้ังตอไปตองไมเกินรอยละ ๘๐ จากเงินท่ีเหลือ 

  มติท่ีประชุม   
  ๑. เห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
รับ-จายเงินโครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กับ
สถาบันการศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๒. ใหปรับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง การกําหนดอัตรา
คาใชจายการดําเนินการโครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ  โดยระบุโครงการใหชัดเจน  รวมท้ังการกําหนดอัตราคาใชจายตาง ๆ 
ควรพิจารณาจากสัดสวนไมเกินรอยละ ๘๐ ของรายรับของแตละโครงการ ซ่ึงอาจไมเทากันแทนการใช

/อัตราราชการปกติ ...  
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 ๓.๓ การนําเสนอวิสัยทัศนของผูบริหาร 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา จากการประชุมคร้ังกอนมีมติให
อธิการบดี  คณบดี  และผูอํานวยการหนวยงานเทียบเทาคณะ เสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือให
สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะนั้น ขณะนี้กําลังอยูระหวางการจัดทํา (ราง) คํารับรอง 
  มติท่ีประชุม รับทราบและใหเสนอ (ราง) คํารับรองในการประชุมคร้ังตอไป  
พรอมท้ังใหอธิการบดี  คณบดี และผูอํานวยการหนวยงานเทียบเทาคณะ เสนอแผนปฏิบัติงานท่ีได          
ทําความเขาใจรวมกับทีมงานซ่ึงสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามคํารับรอง            
คนละ ๑๐ นาที และเวลาแกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือซักถาม และใหขอเสนอแนะ ๒๐ นาที ในวันอาทิตยท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ตั้งแตเวลา ๙.๓๐ น. เปนตนไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ แตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ตามท่ีรองศาสตราจารย ดร.วิชัย  
เทียนนอย   ลาออกจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                       
สภามหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการฯ ตามขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม ใหแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไปนี้เปนคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเสนอวา ควรมีการทบทวนขอบังคับเกี่ยวกับ
องคประกอบคณะกรรมการ 
 ๑.  นายวิวัฒน   ศัลยกําธร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ 
 ๒. นายโชคชัย  ชวยณรงค   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ 
 ๓. ศาสตราจารยสุชาติ   เถาทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ 
 ๔. ศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ 

/ศาสตราจารย ดร.สุนทร ...  
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 ๕. ศาสตราจารย ดร.สุนทร  บุญญาธิการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๖. อาจารย ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูแทน
ผูบริหาร  กรรมการ 
 ๗. ผูช วยศาสตราจารย  ดร .กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล  วิริยะกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
 ๙. อาจารยวัชรพงษ  ครูเกษตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผูแทน
คณาจารย  กรรมการ 
 

๔.๒ การตั้งคณะกรรมการกฎหมาย    

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานดานกฎหมายเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย แตบัดนี้คณะอนุกรรมการ
ดังกลาวไดครบวาระไปแลว ประกอบกับปจจุบันมีขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
ยกระดับคณะอนุกรรมการใหเปนคณะกรรมการกฎหมาย โดยกรรมการสวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูในแวดวงการศึกษา และเปนกลาง จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบการมีคณะกรรมการกฎหมาย และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร วาดวยคณะกรรมการกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ประธานท่ีประชุม  เสนอเพิ่ม เ ติมวา  คณะกรรมการกฎหมายจะเปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาและวินิจฉัยกล่ันกรองปญหาดานกฎหมาย รวมท้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย จะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานกฎหมายชวยพิจารณาเพื่อความรอบคอบอีกคร้ังหนึ่ง ท้ังนี้จะตางจากงานนิติการของ
มหาวิทยาลัยท่ีเปนการดําเนินงานในสวนของมหาวิทยาลัย 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการกฎหมาย  และ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคณะกรรมการกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเสนอ  
 
  ๔.๓ เสนอแตงต้ังรองอธิการบดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ดวยอาจารย ดร.เทพนคร ทาคง  
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ 

/เพ่ือเขารับตําแหนง… 
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มติท่ีประชุม      

  ๑. เห็นชอบให อาจารย ดร.เทพนคร  ทาคง  พนจากตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ 
    ๒. เห็นชอบใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ คํามา เปนรองอธิการบดี
วิเทศสัมพันธ และกิจการพิเศษ เพื่อใหเช่ือมโยงกับตําแหนงท่ีสภามหาวิทยาลัยไดเคยแตงต้ังไว 
   ๓. มอบอธิการบดีแจงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของรองอธิการบดี    
แตละดานใหท่ีประชุมทราบ 
 
 ๔.๔ จรรยาบรรณการประชุม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาตามท่ีเคยนําระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวยปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
อ่ืนหรือคณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอตอท่ีประชุม
เพื่อทราบในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ แลวนั้น อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นวาเพ่ือใหคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความเรียบรอย  และมีประสิทธิภาพ จึงควรนําระเบียบดังกลาวมาเปน
แนวทางในการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการท่ีแตงต้ังโดย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และขณะน้ีอยูระหวางรอการอนุญาตจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หากท่ีประชุมเห็นชอบใน (ราง) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตใหนาํระเบียบ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเปนแนวทาง จะขออนุญาตลงวันท่ีประกาศ ณ วันท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหนังสืออนุญาต 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร             
วาดวยปฏิญญาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอ่ืนหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ โดยปรับแกความในขอ ๑๑ 
เปนดังนี้ “ขอ ๑๑ การใหขาวกับส่ือมวลชลหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ใหเปนหนาท่ีของนายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” 
 
 
 

/๔.๔ การจัดทําแผน...  



 - ๑๐ - 

 ๔.๕ การจัดทําแผนปฏิบัติการสภามหาวิทยาลัย และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
   ประธานท่ีประชุมเสนอวา เพื่อใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการตาง  ๆ  ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .๒๕๔๗  กําหนด  และ
คณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับเพื่อใหมีการนําผลการ
สัมมนาเชิงนโยบาย  “เสนทางสูเปาหมาย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ : เหลียวหลังแลหนา” เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
นําสูการปฏิบัติ จึงควรมีแผนปฏิบัติการสูเปาหมายที่เปนรูปธรรม  ท้ังแผนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ แผนปฏิบัติการเชิงรุก รวมท้ังแผนการหารายได และการติดตาม 
อยางตอเนื่อง  รวมท้ังมีการเผยแพรและประกาศใหทราบท่ัวกัน 

  นายวิวัฒน  ศัลยกําธร  เสนอวา กระแสปญหาของประเทศในปจจุบันท่ีสําคัญ  
ไดแก ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ (ภาวะคนตกงาน) และการประกาศใหพื้นท่ีเขตภาคตะวันออกเปนเขต
มลพิษ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรกําหนดแผนเรงดวนเพ่ือแกวิกฤติดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ระดมคนและปญญาจากสถาบันพัฒนาคุณภาพครู  สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร เพื่อมองปญหาอยางเปนระบบ นําสูการสรางและ
พัฒนาคน  ท้ังนี้เสนอวาสถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
ควรมีการบริหารจัดการแบบนอกระบบ ใชแนวคิดบริหารโดยมีงานวิจัยนําเพื่อหารายได ดังนั้นจึงควร
มีการพิจารณาแยกการบริหารที่มุงวัตถุประสงคเปนหลัก  และการบริหารท่ีมุงระเบียบเปนหลัก 

   มติท่ีประชุม มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอ (ราง) โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ รวมท้ังการบริหารแผนของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการ
ประชุมประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๒ 
 

 ๔.๖ การขอกลับเขารับราชการ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวารองศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล 
ไดขอลาออกจากราชการ ดวยจะเขารับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เม่ือมิไดรับการสรรหาเปน สว. 
จึงขอกลับเขารับราชการ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดตอบขอหารือ
มหาวิทยาลัยในประเด็นดังกลาววาไมอนุญาต เนื่องจากเปนการลาออกดวยความสมัครใจ ซ่ึง                          
รองศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล ไดแยงเหตุผลดังกลาว และเสนอ สกอ.ใหทบทวนการขอกลับ
เขารับราชการใหมอีกคร้ัง แตขณะนี้ยังไมไดรับคําตอบ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย  
  ในการนี้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดมอบงานนิติการ และกรรมการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัย ดําเนินการเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม 

/๒๕๕๒ พิจารณาแลว...  



 - ๑๑ - 

   มติท่ีประชุม ใหรองศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล  รอผลการพิจารณา
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากไดผานกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัย         
ไปแลว 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ ช้ีแจงผลการดาํเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาคารอเนกประสงค 
สัมมนาคารบางปะกง ปารค (เพิ่มเติม) 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ท่ีประชุม รับทราบขอช้ีแจงผลการดําเนินงานของ
อาคารอเนกประสงค สัมมนาคารบางปะกงปารค แตยังคงมีประเด็นขอใหช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดเงิน
ท่ีหักเขามหาวิทยาลัยซ่ึงไมรวมเงินท่ีเบิกออกมาต้ังเปนเงินสํารองหมุนเวียน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงาน
อาคารอเนกประสงค ช้ีแจงวา การจัดการเงินรายได ดําเนินการตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดบริการที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๘ ท่ีระบุวา  “เงินรายไดตามระเบียบนี้ ไมตองนําสงเปนเงินคาบํารุงการศึกษา 
ใหถือวาเปนเงินฝากถอนคืนแยกตางหากจากเงินประเภทอื่นเปนประเภท “เงินรายไดในการจัดการ
บริการท่ีเกิดจากกิจการ” โดยใหแยกแตละประเภทของกิจการ และ ใหนําฝากธนาคารพาณิชยหรือ
ธนาคารออมสินในนามของสถาบัน”   
    ท่ีประชุมรับทราบและมีขออภิปราย สรุปไดดังนี้ 
   เนื่องจากปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีกิจการหารายไดหลายกิจการ ซ่ึงบางกิจการ            
สรางรายไดใหแกโครงการมากมาย จึงควรมีการทบทวนระเบียบวาดวยการจัดการเงินรายไดของ
โครงการตาง ๆ ตั้งแตคร้ังยังเปนสถาบันราชภัฏ  โดยมีการวิเคราะหระบบการเงิน  การบัญชี  และการนํา
รายไดดังกลาวมาใชในการดําเนินงานกลางของมหาวิทยาลัย 
   มติท่ีประชุม  มอบอธิการบดี ตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนเพื่อยกราง ระเบียบ
การเงินทุกประเภท รวมท้ังคาตอบแทนผูบริหาร และกรรมการ โดยใหมีท้ังบุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอกรวมเปนอนุกรรมการ  แลวนํายกรางดังกลาว ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการสภา
มหาวิทยาลัย  
 

  ๕.๒ รองเรียนกรณขีอใหตรวจสอบความไมโปรงใส 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา มีหนังสือลับจากคณะกรรมาธิการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐสภา  แจงวาไดรับเร่ืองรองเรียนใหตรวจสอบ

/ความไมโปรงใส...  



 - ๑๒ - 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ขอลาออกจากการเปนประธาน 
    ศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี  ขอลาออกจากการเปนประธานคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข  เนื่องจากไมสันทัดในการพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว 
   มติท่ีประชุม รับทราบ และนําไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 
  ประธานขอบคุณกรรมการทุกทานแลวปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไป              
วันอาทิตยท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองประชุม  ๒ ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๕๐   น. 
 
  นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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