
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒  กรกฎาคม  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. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  รักษาราชการแทนอธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
  ๑๔. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุม 

  ไมมี 
 

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 
  ผูชวยเลขานุการ ขออนุญาตปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการ เนื่องจากยังไมมีการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังรองอธิการบดี 
 มติท่ีประชุม อนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกลาวตอนรับอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยเอนก  เทพสุภรณกุล เนื่องจาก
กองอาลักษณ ไดสําเนาคําส่ังโปรดเกลาแตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซ่ึงตาม
สําเนาไดรับการโปรดเกลาฯ แตงต้ังเรียบรอยแลวตั้งแตวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๘/๒๕๕๒  เม่ือวันเสารท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๒ โดยมีการแกไขดังนี้ 
  ๒.๑  ตัดผูไมมาประชุม ลําดับ ๓ ผูชวยศาสตราจารยเอนก  เทพสุภรณกุล ออก 
 ๒.๒  ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ หนา ๑ บรรทัดท่ี ๑๑  แกไขวันประชุมวิชาการระดับชาติ 
จาก “ระหวางวันท่ี ๑–๓  กรกฎาคม ๒๕๕๒” เปน “ระหวางวันท่ี ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒” 

 ๒.๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  ผลการประเมินผูบริหาร  ใหจัดทํารายงานเปน “บันทึก
ลับ”  
  ๒.๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  แกไขมติท่ีประชุม จาก “มติท่ีประชุม มีคําส่ังแตงต้ังให
...”  เปน “มติท่ีประชุม มีมติแตงต้ัง...” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมอภิปรายถึงข้ันตอน
การดําเนินการตามลําดับพอสรุปไดดังนี้ 
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   ๑. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในท่ีประชุมขออนุญาตออกจากหอง
ประชุม เนื่องจากเปนบุคคลหน่ึงท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   ๒. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกนายบุญทอง  เตียรประเสริฐ 
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนผูอาวุโสสูงสุด เปนประธานเพื่อดําเนินการเลือก
นายกสภามหาวิทยาลัย   
   ๓. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ นําเสนอตอท่ีประชุมวา มีผูไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อรับเลือกใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัย ๓ ทานคือ ๑) ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธ์ิ  ๒) รองศาสตราจารย 
ดร.โภคิน  พลกุล และ ๓) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
   ๔. ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
หารือตอท่ีประชุมวา ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับแลวตองเสนอช่ือสามถึงหาคน 
เพื่อใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกบุคคลหน่ึงเปนนายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงคร้ังนี้มีผูไดรับ
การเสนอช่ือจํานวนสามคน  หากมีบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือขอถอนตัว ไมยินดีเขารับการสรรหาเปน
นายกสภามหาวิทยาลัย แลวเหลือเพียงหนึ่งรายช่ือ จะดําเนินการอยางไร ซ่ึงขณะนี้ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธ์ิ  
ขอถอนช่ือดวยตนเอง และผูเสนอช่ือ ขอถอนช่ือรองศาสตราจารย ดร.โภคิน  พลกุล ออก โดยไดรับ
ความยินยอมจากผูไดรับการเสนอช่ือแลว จากกรณีดังกลาวสภามหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินการ
เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยไดหรือไม  
   ท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการเพื่อดําเนินการลงมติเลือกนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สรุปไดดังนี้ 
   ๑. การขอถอนช่ือเพื่อไมเขารับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกิดข้ึนใน
ขณะท่ีมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยซ่ึงยังไมลงเร่ืองรับเขาตามระเบียบงานสารบรรณ  สภา
มหาวิทยาลัยไมทราบวาจะมีการถอนช่ือกอนการประชุม  จึงเปนเหตุใหสภามหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการตอไปเพื่อใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยได 
   ๒. เม่ือรับทราบวาผูไดรับการเสนอช่ือ และผูเสนอช่ือขอถอนช่ือไมเขารับ
การสรรหาจํานวนสองคนในขณะมีการประชุม  ทําใหเหลือผู เขารับการสรรหาเพียง  ๑ ทาน                     
สภามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยไดโดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
ใหลงคะแนนลับ โดยใสเคร่ืองหมายหนาช่ือผูเขารับการสรรหาแสดงวา “รับ” ศาสตราจารยกิตติคุณ 

ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน เปนนายกสภามหาวิทยาลัย  หากไมใสเคร่ืองหมายใด ๆ  หนาช่ือ แสดงวา 
“ไมรับ” ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 

   มติท่ีประชุม  มีมติรับศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน เปน
นายกสภามหาวิทยาลัย  (รับเลือกใหเปนนายกสภามหาวิทยาลัย ๑๖ คะแนน ไมรับใหเปนนายกสภา
มหาวิทยาลัย ๓ คะแนน และเปนโมฆะ ๑ คะแนน จากผูมีสิทธิลงคะแนน ๒๐ คน) 
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 ๓.๒ (ราง) จดหมายขาวจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๕๒ มีมติใหงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทํา (ราง) จดหมายเปดผนึก/จดหมายขาวสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อตอบประเด็นคําถามตาง ๆ ซ่ึงงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเวียนเอกสารดังกลาว 
และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะวา ควรทําเปนจดหมายขาว และควรช้ีแจงดวยความ
สุขุมรอบคอบ  ท้ังนี้งานเลขานุการไดปรับแกขอความเรียบรอยแลว และดําเนินการในลักษณะจดหมาย
ขาวจากสภามหาวิทยาลัย  จึงเรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
   ท่ีประชุมอภิปรายอยางกวางขวาง โดยมีขอสรุปดังนี้ 
   ๑. จดหมายขาวมีรายละเอียดมากเกินไป  ไมกระชับ  ท้ังนี้ควรแจงเฉพาะมติ
ของสภามหาวิทยาลัยเทานั้น หากเร่ืองใดเปนเร่ืองลับใหเสนอขออนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยกอน
เผยแพร 
   ๒. อธิการบดี และประธานสภาคณาจารยและขาราชการควรเปนผูตอบขอ
คําถาม ท้ังนี้ตองไมตอบโตดวยถอยคํารุนแรง  และหากเปนไปไดควรชี้แจงกับผูท่ีมีความสงสัยโดยตรง 
เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน  และขอสงวนสิทธ์ิการออกจดหมายเปดผนึก 

   ๓. สภามหาวิทยาลัยควรมีจดหมายขาวอยางแทจริง โดยใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  และนิติกร พิจารณากอนส่ือสารใหกับบุคลากร
ทราบทุกคร้ัง  นอกจากนั้นควรมีขอบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการกรองมติท่ีประชุมกอนเผยแพร
ขาวสารทุกคร้ังดวย 

   ๔. สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาตามบทบาทหนาท่ีแหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  หากส่ิงใดท่ีไมเกี่ยวของและไมมีความสําคัญ เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยไมควรนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

  มติท่ีประชุม  มอบอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาวาระ
การประชุมรวมกันกอนเชิญประชุม 
 

  ๓.๓ หลักสูตรปรับปรุง : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสําหรับ                    
ชาวตางประเทศ 

   สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๒  มีมติใหจัดทําหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ เปนหลักสูตรปรับปรุงท่ีเช่ือมโยง
กับหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู บัดนี้สาขาวิชาไดจัดทําหลักสูตรปรับปรุงมาเรียบรอยแลว จึงเรียนเสนอเพื่อ
โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เสนอแตงต้ังรองอธิการบดี 
   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๐  
มิถุนายน ๒๕๕๒  มีมติแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแลวนั้น ในการนี้รักษาราชการแทน
อธิการบดี จึงนําเสนอแตงต้ังรองอธิการบดี จํานวนสามคน  ไดแก   
   ๑. อาจารยพรพรรณ  นินนาท   
   ๒. อาจารยมณเฑียร   มุสิกทอง 
   ๓. ดร.สมศักดิ์   เอ่ียมคงสี   
ในชวงรักษาราชการไปกอน  เม่ือไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังแลว จะเสนอแตงต้ังใหมภายหลัง  
ท้ังนี้การดําเนินการเสนอแตงต้ังไดดําเนินการหารือกับคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานักและศูนย 
เรียบรอยแลว  
   มติท่ีประชุม  อนุมัติ   
 

  ๔.๒ พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๒  มีมติ
เห็นควรใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รายละเอียดปรากฏในเอกสารการประชุมลับ 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกต สรุปไดดังนี้ 
   ๑. รูปแบบการนําเสนอไม ถูกตอง   ควรสรุปใหคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทราบวา  เอกสารการประเมินเปนอยางไร   
   ๒.  การอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตองมีตารางบัญชี  โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล อาทิ ช่ือ  เงินเดือน  ขอกําหนดตําแหนงสาขาวิชาใด 

    ๓.  กระบวนการในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีความลาชามาก  ท้ังนี้
สังเกตไดจากการแตงต้ังยอนหลังไปหลายป 
   มติท่ีประชุม  มอบงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานนําขอมูลท่ี
สมบูรณมานําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ไมมี 
 
 ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน  และกําหนดประชุมคร้ังตอไป วันเสาร ท่ี              
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ช้ัน ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏราชนครินทร  บางคลา 
 
เลิกประชุมเวลา   ๒๐.๐๐  น. 
 
         นางนฤชล  เรือนงาม       
                              ผูจดและตรวจรายงานการประชุม            
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