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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
วันเสาร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑
ณ ห้ องประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
*************************************************************

ผู้เข้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรี สอ้าน
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์
๓. นายแพทย์ชูชยั
ศรชานิ
๔. นายโชคชัย
ช่วยณรงค์
๕. นายไชยวัฒน์
เตรี ยมสันติภาพ
๖. นายบุญทอง
เตียรประเสริ ฐ
๗. นายปรี ชา
คชสิ ทธิ์
๘. ดร.วิโรจน์
ศรี โภคา
๙. อาจารย์อุทิน
รวยอารี
๑๐. อาจารย์จินดา
เนื่องจานงค์
๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรพิมล วิริยะกุล
๑๒. อาจารย์วชั รพงษ์
ครู เกษตร
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน
นิธิไชโย
๑๔. อาจารย์ ดร.อุทยั
ศิริภกั ดิ์
๑๕. อาจารย์พรพรรณ
นินนาท

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
รองอธิการบดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ไม่ สามารถเข้ าประชุมได้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ดร.ญาณพล
นายวิวฒั น์
ดร.สุ ชาติ
นายวิฑูรย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เอนก
อาจารย์วริ ัช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิสา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์

แสงสันต์
ศัลยกาธร
เมืองแก้ว
วงษ์สวัสดิ์
เทพสุ ภรณ์กุล
จาบถนอม
เมลานนท์
คามา

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่ งเสริ มฯ
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
/ผู้เข้ าร่ วมประชุม

-๒-

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต
๒. นางนฤชล

ศุภอักษร
เรื อนงาม

ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุ มเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
๑.๑ กาหนดการบาเพ็ญกุศลถวายพระศพ
ส ำนัก พระรำชวัง แจ้ง ก ำหนดกำรเป็ นเจ้ำ ภำพบ ำเพ็ญ กุ ศ ลถวำยพระศพ
สมเด็ จ พระเจ้ำ พี่ น ำงเธอ เจ้ำ ฟ้ ำกัล ยำณิ ว ฒ
ั นำ กรมหลวงนรำธิ ว ำสรำชนคริ น ทร์ ในนำมของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนคริ นทร์ ในวันอังคำรที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๑
- รถออกจำกมหำวิทยำลัย เวลำ ๘.๐๐ น.
- พร้อมกันที่พระที่นงั่ ดุสิตมหำปรำสำท เวลำ ๙.๓๐ น.
- เริ่ มพิธีธรรม ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
แต่งกำยสำกล ไว้ทุกข์
จึงขอเชิญกรรมกำรสภำร่ วมเป็ นเจ้ำภำพบำเพ็ญกุศลถวำยพระศพ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ที่ประชุ มมีมติ รับรองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีการแก้ไข ดังนี้
แก้ไขมติการประชุม ข้อ ๑ วาระที่ ๖.๔ ดังนี้
“๑. สมควรยุติกำรจัดกำรศึ กษำที่ศูนย์สำโรง หำกมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำและพิสูจน์ได้วำ่ สำมำรถจัดกำรได้อย่ำงเป็ นเอกภำพ เมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงในเดือนมิถุนำยน
๒๕๕๑”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ พิจารณา
๓.๑ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ เรื่ อง แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ฯ นาเสนอ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งกรรมการชุ ดใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ ยนกรรมการ ๓ ท่าน ที่ติดภารกิ จไม่สามารถร่ วม
เป็ นกรรมการได้
/มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ...
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มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตาม (ร่ า ง) ประกาศสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ในการ
แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิต่อไปนี้เป็ นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ ประธานกรรมการ
๒. นายปรี ชา
บุณยกิดา
กรรมการ
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร
แย้มนิล
กรรมการ
๔. ดร.วิโรจน์
ศรี โภคา
กรรมการ
๕. นาวาตรี หญิง ดร.กิตติยา
เอ็ฟฟานส กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ เรื่ อง แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการต่อเวลาราชการ
เลขำนุ กำรสภำมหำวิทยำลัย ฯ นำเสนอ (ร่ ำง) ประกำศสภำมหำวิท ยำลัย
รำชภัฏรำชนคริ นทร์ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำบุคคลและติดตำมประเมินผลกำรต่อเวลำ
รำชกำร เพื่ อ ท ำหน้ำ ที่ ก ำหนดจ ำนวนและตัว บุ ค คลที่ จ ะต่ อ เวลำรำชกำร รวมทั้ง ก ำกับ ติ ด ตำม
ประเมินผลผูท้ ี่ได้รับกำรต่อเวลำรำชกำร โดยมีระยะเวลำกำรปฏิ บตั ิงำนครำวละ ๑ ปี โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุ ล ำคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒ จึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จำรณำ (ร่ ำ ง) ประกำศฯ
ดังกล่ำว และเสนอชื่อผูแ้ ทนจำกสภำมหำวิทยำลัยเป็ นกรรมกำรตำมองค์ประกอบ
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ นชอบให้ค ณะกรรมการฯ เริ่ ม ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ต้ งั แต่ ว นั ที่ ๑ ตุ ล าคม
๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างครบวงจรทั้งการพิจารณาบุคคลและการ
ประเมินผล
๒. เห็นชอบ ใน (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เรื่ อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยมีการแก้ไขอารัมภบท
เป็ น “เพื่อให้ก ารดาเนิ นการพิจารณาการต่ อเวลาราชการและการติ ดตามประเมิ นผลการต่ อเวลา
ราชการของข้า ราชการในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย ” เพื่ อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การแต่งตั้ง
๓. เห็นชอบให้มีกรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรพิมล วิริยะกุล
เป็ นผูแ้ ทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย
นายโชคชัย ช่วยณรงค์
เป็ นผูแ้ ทนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
/ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ...

-๔-

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คามา
เป็ นผูแ้ ทนคณบดี (เนื่องจากเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของ
ผูไ้ ด้รับการต่อเวลาราชการ)
๓.๓ (ร่ าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๐
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ นำเสนอ (ร่ ำง) รำยงำนประจำปี ๒๕๕๐ ฉบับ
เผยแพร่ ซึ่งกองนโยบำยและแผนได้ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อให้สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
ก่อนนำเข้ำโรงพิมพ์ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบใน (ร่ าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๐
๓.๔ การจัดการศึกษาศูนย์นอกที่ต้ งั สาโรง สมุทรปราการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่าได้รับทราบข้อมูลว่า นอกจากปั ญหาการ
บริ หารจัดการการใช้ศูนย์ ฯ ไม่เป็ นไปตามบันทึกข้อตกลงแล้ว ยังได้รับข้อมูลว่ามีปัญหาการจัดการ
เรี ยนการสอนอีกด้วย
มติทปี่ ระชุ ม
๑. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดาเนิน การ
ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดาเนิ นการศู นย์ใ ห้ก ารศึ ก ษาส าโรง แล้ว รายงานให้ส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาด่วน
๒. ให้ม หาวิทยาลัยเร่ งแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ เพื่ อพิสู จน์ ว่าสามารถบริ หาร
จัดการได้อย่างมีเอกภาพ ก่อนสิ้ นสุ ดสัญญา หากต้องการให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนมติให้ต่อสัญญา
แต่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปต่อสัญญาในขณะนี้ เพราะนอกจากจะฝ่ าฝื นมติสภามหาวิทยาลัย แล้ว
ยังส่ งผลให้แก้ปัญหาได้ยากขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
กิ จการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหา
ส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ในการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

/มติทปี่ ระชุม

-๕-

มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็ นชอบให้เพิ่มเติ มด้านเกษตร ลงในแบบฟอร์ มการเสนอผูส้ มควร
ดารงตาแหน่งกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
๒. ไม่ เห็ นชอบให้ระบุ “ด้านเกษตร” แทนค าว่า “ด้านอื่ น ๆ ตามที่ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร” เพราะข้อความดังกล่าวเป็ นข้อความตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ซึ่งมีเจตนาเปิ ดกว้างให้ดา้ นอื่น ๆ ได้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็ นคราว ๆ ไป
๓. เห็ นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ในข้อ ๙ จาก “จานวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
จ านวน ๑๕ คน” เป็ น “จ านวนกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน ๑๓ คน” เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ระบุในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับ
๔. มอบงานเลขานุ การฯ จัดวาระพิ จารณาบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
๔.๒ พิจารณาอนุ มตั ิงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ในงานพระราชทานปริ ญญาบัตร
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ นำเสนอว่ำเนื่ องจำกมีกำรปรับอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินงำนกลำงในพิธีพระรำชทำนปริ ญญำบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้เสร็ จสิ้ นไปแล้ว
เมื่อกุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ ทำให้ง บประมำณรำยจ่ำ ย จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท ที่ สภำมหำวิทยำลัย
อนุมตั ิจำกเงินลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อใช้ในกำรดังกล่ำวไม่เพียงพอ จำเป็ นต้องขออนุ มตั ิงบประมำณ
รำยจ่ำยจำกเงินลงทะเบียนบัณฑิตเพิ่มเติมจำนวน ๕๕๑,๔๙๗ บำท จำกยอดรำยรับเงินลงทะเบียน
บัณฑิตทั้งหมด ๑,๘๔๓,๐๐๐ บำท
มติทปี่ ระชุ ม อนุมตั ิ
๔.๓ (ร่ า ง) โครงการการประชุ ม สั ม มนาร่ ว มระหว่ า งสภามหาวิ ท ยาลัย กับ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
เลขำนุ กำรสภำมหำวิทยำลัยฯ นำเสนอ (ร่ าง) โครงการการประชุมสัมมนา
ร่ วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการเชื่ อมโยงแนวนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัยสู่ การปฏิบตั ิ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิ งหำคม ๒๕๕๐
มติทปี่ ระชุ ม
๑. เห็นชอบให้มีการประชุ มสัมมนาเพื่อสื่ อสารทิศทางแนวนโยบาย ให้
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ และผูป้ ฏิบตั ิ โดยต้องมีการกาหนดหัวข้อ กลุ่มเป้ าหมาย และ
วิธีการที่ชดั เจน
/๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ...

-๖-

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรซึ่ งประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง
พิธิยำนุ วฒั น์ เป็ นประธำน ผูแ้ ทนจำกองค์ก รตำม พ.ร.บ. (ได้แก่ สภำวิชำกำร กรรมกำรส่ งเสริ ม
กิจกำรมหำวิทยำลัย สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร กรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร กรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย กรรมกำรบริ หำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัย) ผูแ้ ทน
ผูบ้ ริ หำร และเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยฯ เป็ นคณะกรรมกำรปรับโครงกำรประชุ มสัมมนำดังกล่ำว
เพื่อสะท้อนประสบกำรณ์ กำรดำเนิ นงำน นำสู่ กำรแก้ปัญหำและพัฒนำองค์กรให้บรรลุ ตำม พ.ร.บ.
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยควรเป็ นกำรประชุ มคณะองค์กรต่ำง ๆ ที่ทำหน้ำที่ในกำร
กำกับ ในเชิ ง นโยบำย และผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง ส่ วนกำรนำสู่ ก ำรปฏิ บ ตั ิ เป็ นหน้ำ ที่ ข องฝ่ ำยบริ หำร
มหำวิทยำลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสื บเนื่องเพือ่ ทราบ และเสนอเพือ่ ทราบ
๕.๑ การเสนอชื่ อผูส้ มควรดารงตาแหน่งกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยฯ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่าน
เสนอชื่ อผูส้ มควรดารงตาแหน่ งกรรมการส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย อย่างน้อยท่านละ ๑ ชื่อ ตาม
แบบฟอร์ มการเสนอชื่ อ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย โดยส่ งที่สานักงานอธิ การบดี ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
๕.๒ รายงานความคืบหน้าการดาเนินการหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบว่า ขณะนี้
ยังไม่มีนกั ศึกษาเข้าเรี ยนในหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอย่างไรก็ตาม สาขาวิชา
ได้เตรี ยมประสานผูส้ อนทั้งภายใน-ภายนอกคณะ และมหาวิทยาลัยไว้แล้ว
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
๕.๓ รายงานการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอรายงานการเงินไตรมาสที่ ๒ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๑ ว่ามีรายรับรวม ๑๕๔,๙๖๙,๓๙๙.๐๔ บาท และรายจ่าย ๑๔๒,๙๔๔,๓๖๓.๘๗
บาท
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ

/๕.๔ การขับเคลื่อน...

-๗-

๕.๔ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่าการดาเนิ นงานส่ วนใหญ่เป็ นการ
ดาเนินงานเดิม และยังคงมีปัญหามีการย้ายกลับนักศึกษาบ้าง รวมทั้งยังไม่มีแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจน
ของหน่ วยงานหลัก และหน่ วยงานรองที่ จะเคลื่ อนย้า ยจากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ไ ป
ปฏิบตั ิงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า จึงขอนาเสนอผลการดาเนิ นงานขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า ตามแนวทางการรายงานประเมินตนเองตามคารับรอง
ก.พ.ร. รอบ ๖ เดือน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๑ สรุ ปได้ดงั นี้
๑. มีการดาเนิ นงานของ ๓ หน่วยงานใหม่จาก ๔ หน่ วยงาน ตามนโยบาย
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ไว้ ได้แก่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
ศูนย์เศรษฐกิ จพอเพียง ส่ วนหน่ วยงานที่ ๔ คือ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีแผนจะให้บริ การใน
ภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๑ เนื่องจากเพิ่งก่อสร้าง และจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์แล้วเสร็ จ
๒. มี ก ารจัด กิ จ กรรมศู น ย์เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป ๑ ครั้ ง เมื่ อ วัน ที่ ๔-๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๓. มีการใช้ห้องเรี ยนเพื่อการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๐ ไป
ประมาณร้อยละ ๕๖ ของห้องเรี ยนทั้งหมดที่มีอยู่ และคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยมีมติให้
จัดการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกรายวิชาที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ในภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๑ นี้
๔. สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดบริ การ
- ที่พกั อาจารย์บุคลากร (มีผเู้ ข้าพักในแฟลต ๑๘ คน และ ๘ ครอบครัว
จากจานวนแฟลตที่สามารถจุได้ท้ งั หมด ๓๑ คน และบ้านพัก รวม ๑๐ ครอบครัว)
- มีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสวัสดิการ
- มีรถรับ-ส่ ง นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรประจาทุกวัน
- หอพักนักศึกษา หอชายมี นักศึกษาชายพัก ๔๖ คน นักศึกษาหญิ ง
๑๐๒ คน จากความจุหอชาย ๘๔ คน และหอหญิง ๓๒๐ คน
๕. กิ จกรรมพัฒนานักศึ กษาที่ จดั ไปแล้วจะเป็ นกิ จกรรมพัฒนานักศึ กษา
หอพักทั้งด้านวิชาการ สังคมวัฒนธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ การศึกษาและกีฬา
๖. มีสิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ นอกจากห้องเรี ยนและอาคาร
บรรณราชนคริ นทร์ แล้ว ปั จจุ บนั ได้ติดตั้งระบบเครื อข่ายไร้ สายครอบคลุ มบริ เวณอาคารเรี ยนและ
หอพักนักศึกษาแล้ว และยังมีหอ้ งอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ที่จะเปิ ดบริ การในภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๑
๗. มี ร ถประจ าทางเอกชนวิ่ ง ผ่ า นวัน ละ ๑ เที่ ย ว และมหาวิ ท ยาลัย ได้
อนุญาตให้รถ ๒ แถว ที่บริ การถึงสถานีขนส่ งฉะเชิงเทรา เข้าไปให้บริ การภายในมหาวิทยาลัยด้วย

/๘. มีสถานที่ต้ งั ...

-๘-

๘. มี ส ถานที่ ต้ งั ส านักงานต่ าง ๆ ที่ มีค รุ ภณ
ั ฑ์สานัก งาน แต่ ย งั ไม่ พ ร้ อม
ปฏิ บ ตั ิ ง าน เนื่ องจากยังไม่มี แผนระดับปฏิ บ ตั ิ งานของแต่ล ะหน่ วยงานที่ชัดเจนจึ งยังขาดอุปกรณ์
ครุ ภณั ฑ์เฉพาะงาน
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดยเห็ น ว่ า การด าเนิ น งานยัง คงเป็ นงานเดิ ม จึ ง มี
ข้อสังเกตและให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. การบริ หารส่ วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และพ.ร.บ. ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ มาใช้ประโยชน์ในการจัดระบบการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า
๒. การแก้ปัญหาความห่ างไกลชุ มชน ต้องทาให้มีการปฏิบตั ิงานเป็ นแบบ
Residential สร้างเป็ นชุมชนวิชาการ และบุคลากรใหม่ตอ้ งปฏิบตั ิงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
บางคล้า
๓. ควรศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานจากมหาวิ ท ยาลัย หรื อสถาบัน
การศึกษาที่มีวทิ ยาเขต เช่น มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
๔. สภามหาวิทยาลัยต้องกาหนดเงื่ อนไขการมีแนวทางการบริ หารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นคุณสมบัติของผูท้ ี่จะดารงตาแหน่ง
อธิ การบดีในสมัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ พิจารณาข้ออุทธรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นาเสนอว่า ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คามา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุ วรรณ สิ งห์ม่วง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ แก้วประดิษฐ์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวฒั น์ จิระเดชประไพ ได้มีบนั ทึกอุทธรณ์ ให้ทบทวนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้เหตุผลว่า
- ผลการพิ จ ารณาผลงานของทั้ง ๔ คน นั้ น กรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิจารณาเห็นสมควรผ่านอย่างเป็ นเอกฉันท์ ข้อสังเกตให้แก้ไขเป็ นข้อสังเกตให้แก้ไขเพียงเล็กน้อย
มิได้กระทบต่อคุณภาพหรื อผลงานพิจารณาแต่อย่างใด
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน
- คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการมีความเห็ นสมควรแต่งตั้ง
ตั้งแต่วนั รับเรื่ อง โดยอ้างอิงข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์
ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นให้แต่งตั้งตั้งแต่วนั ที่แก้ไขเรี ยบร้อย
/แล้ว ตามแนวที่...

-๙-

แล้ว ตามแนวที่เคยปฏิ บตั ิซ่ ึ งมิใช่ขอ้ กฎหมาย พร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้สอดคล้อง
ความเห็นดังกล่าว
- การพิจารณาของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งมี เกณฑ์
การพิจารณาต่างกัน เช่น พิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สุวิมล มัน่ มงคล
ตั้งแต่วนั ที่รับเรื่ อง ทั้งที่มีขอ้ สังเกตให้แก้ไข
จึงนาเสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณาข้ออุทธรณ์ และขอให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิบางท่านใช้เวลาในการพิจารณานานจริ ง
๒. แม้ผลการพิจารณาผลงานของผูอ้ ุทธรณ์ ท้ งั ๔ จะมีผลเป็ นเอกฉันท์ แต่
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าข้อสังเกตดังกล่าวเป็ นข้อสังเกตในส่ วนของเนื้ อหา
มิใช่ขอ้ สังเกตเล็กน้อยตามที่ผอู ้ ุทธรณ์กล่าว อีกทั้งผูอ้ ุทธรณ์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตซึ่ งถือ
เป็ นสาระของเอกสาร โดยสรุ ปประเด็นข้อสังเกตสาคัญได้ดงั นี้
๒.๑ ผลงานของผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คามา
- ควรปรั บ ปรุ ง ตามหลัก การเขี ย นต าราไม่ ค วรเขี ย นเหมื อ น
วิทยานิพนธ์
- ควรใส่ เนื้อหาข้อมูลของผูผ้ ลิตเพิ่มเติมจะดีมาก
๒.๒ ผลงานของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุ วรรณ สิ งห์ม่วง
- ตาราทางคณิ ตศาสตร์ควรมีแบบฝึ กหัดพร้อมเฉลย หรื อตัวอย่าง
- รู ปภาพไม่ชัดเนื่ องจากเป็ นภาพจากการถ่ ายเอกสาร และควร
ทาดัชนีของตารา
- เสนอให้ขอเลข ISBN และส่ งโรงพิมพ์
๒.๓ ผลงานของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ แก้วประดิษฐ์
มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิท่านหนึ่ งระบุชดั เจนว่าให้แก้ไขเอกสาร
เรี ยบร้อยก่อนจึงจะประเมิน ดังนั้นจึงไม่ได้มีการให้คะแนนประเมินในรอบแรก สรุ ปข้อสังเกต
- บทนิยามไม่ถูกต้อง
- การใช้ขอ้ ความบางส่ วนทาให้เข้าใจผิดในความหมาย
- ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงในความเป็ นคณิ ตศาสตร์
- การสรุ ปผลการแยกตัวประกอบไม่ถูกต้อง
๒.๔ ผลงานของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวฒั น์ จิระเดชประไพ
- กรณี เอกสารประกอบการสอน : มีการจัดลาดับเนื้ อหาค่อนข้าง
สับสน
/- กรณี งานวิจยั : การ...

- ๑๐ -

- กรณี งานวิจยั : การทบทวนกว้างมาก การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
คนจนไม่ชดั เจน การสรุ ปไม่ครอบคลุ ม และควรมีขอ้ เสนอแนะที่ ได้จากการวิจยั ขาดการอภิปราย
เรื่ องผลิตภัณฑ์ ควรแสดงเครื่ องมือวิจยั ในผนวก เป็ นต้น
- สาหรับผลการประชุมกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งผูอ้ ุทธรณ์ ระบุ
ว่า กรรมการเห็ นว่า เป็ นข้อสั ง เกตเพี ย งเล็ ก น้อยนั้น เป็ นการประชุ มเพื่ อพิ จารณาเฉพาะเอกสาร
งานวิจยั เท่านั้น เพราะตามหลักเกณฑ์ จะไม่สามารถแก้ไขงานวิจยั ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุ ม
พิจารณาเห็นสมควรให้แก้ไขเอกสารงานวิจยั ได้ เนื่องจากมิใช่เป็ นการแก้ไขเกี่ยวกับการออกแบบการ
วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และผลการวิจยั
ดัง นั้น ผูข้ อก าหนดต าแหน่ ง จึ ง ต้อ งแก้ไ ขทั้ง เอกสารการสอน และ
เอกสารงานวิจยั เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
๒.๕ ผลงานของผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุวมิ ล มัน่ มงคล
- ให้แก้ไขคาผิด degrees of freedom หน้า ๑๐๘ บรรทัดที่ ๖
เพียง ๑ คา
- ให้ เ พิ่ ม เติ ม ดรรชนี ค าส าคัญ และแหล่ ง ที่ ม าของตารางซึ่ ง
ปรากฏในภาคผนวกอยูแ่ ล้ว
- เสนอให้ขอเลข ISBN และส่ งโรงพิมพ์
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์
ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑
ตุ ล าคม ๒๕๔๙ นั้น เป็ นข้อบัง คับ ซึ่ ง ตราไว้บ งั คับ ใช้ก ับ ผูท้ ี่ ข อก าหนดตาแหน่ ง ตั้ง แต่ วนั ที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงมิได้บงั คับใช้กบั ผูอ้ ุทธรณ์รวมทั้งผูท้ ี่ได้รับการพิจารณาไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมด
๔. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ พิจารณาคุ ณภาพผลงาน
วิช าการของผูอ้ ุ ท ธรณ์ ท้ ัง ๔ แล้ว มี ม ติ เ ห็ น สมควรให้ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ได้ และมอบเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เสนอวัน ที่ แ ต่ ง ตั้ง ตามเงื่ อ นไข ซึ่ งเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ เข้าใจผิดว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บ งั คับ กับ กลุ่ ม ผูข้ อตาแหน่ ง ทางวิช าการในขณะนั้นทั้งหมด จึ ง บันทึ ก เสนอสภา
วิชาการเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งตั้งแต่วนั ที่ลงทะเบียนรับเรื่ อง ซึ่ งไม่ถูกต้อง
มติทปี่ ระชุ ม มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบเงื่อนไขในกรณี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ ณ วันที่ ลงทะเบี ยนรั บเรื่ อง และวันที่ลงทะเบียนรับ
เรื่ องที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว และนาเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

/๖.๒ แผนงานประชาสัมพันธ์...

- ๑๑ -

๖.๒ แผนงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ น าเสนอว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได้รั บ
คาแนะนาจากคณะกรรมการหลายชุ ดให้ปรับปรุ งการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นการ
ประชาสัม พันธ์ เชิ ง รุ ก ให้เหมาะกับ ภาวการณ์ ปั จจุ บ นั นี้ งานประชาสั ม พัน ธ์ จึ ง ได้นาเสนอแผน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
มหาวิทยาลัย ต้องมีฝ่ายประชาสั มพันธ์ และการตลาดเพื่อจัดทาแผนการ
ตลาดเชิ ง รุ ก โดยต้อ งมี ยุ ท ธศาสตร์ ป ระชาสั ม พัน ธ์ และแผนการตลาดเชิ ง รุ กควบคู่ ก ับ แผน
ประชาสัมพันธ์ ทวั่ ไป มีเป้ าหมาย และงบประมาณชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการวิเคราะห์
ความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมาย ขณะที่ ออกแนะแนว เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาคุ ณภาพ
บัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน นาไปสู่ การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก เพราะในอนาคตอันใกล้น้ ี
ประชากรในวัยที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะมีจานวนลดลงเรื่ อย ๆขณะที่จานวนมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น
๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
นายแพทย์ชูชัย ศรชานิ เสนอข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. มหาวิ ท ยาลัย ควรมี แผนส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพ และหลัก ประกัน ความ
มัน่ คงของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ ด้านสุ ขภาพ
- การตรวจสุ ขภาพ การจัดการภาวะความเสี่ ยง
- การประกันสุ ขภาพ ที่ จะทาให้บุคลากรได้รับบริ การสุ ขภาพ
ดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
- การอาชีวอนามัย เช่น สภาพแวดล้อม ฝุ่ นละออง
- อาหาร
- กิจกรรมทางเลือกเพื่อสุ ขภาพ เช่น การออกกาลังกาย กีฬา
๑.๒ การศึกษา และการเรี ยนรู ้ เช่น
- คอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ พ กพา และการเชื่ อ มต่ อ บริ ก าร
อินเตอร์เน็ตฟรี
- การดาเนินการบริ หารกองทุนสนับสนุนงานวิจยั เชิงรุ ก
- กองทุน ตารา หรื อวารสาร เพื่อให้มีผูส้ นับสนุ นการทาตารา
และยกระดับวารสารมหาวิทยาลัย
/- การมีเครื อข่ายร่ วมกับ...

- ๑๒ -

- การมี เ ครื อข่ า ยร่ วมกั บ หน่ ว ยงานภายนอกด้ า นอาจารย์
นักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
- การทาโครงงานวิจยั ร่ วมกับเอกชนและสภาอุตสาหกรรม
- โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมเฉพาะกับหน่วยงานราชการ
- โครงการส่ งเสริ มกิ จกรรมเฉพาะร่ วมกับ อบต. เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
๑.๓ การเงิน
- การเปิ ดบริ การวิชาการเชิงการตลาด และ CSR
- แหล่งเงินกูเ้ พื่อเป็ นสวัสดิการ
- การส่ งเสริ มการออม LTF, พันธบัตร
- บ้าน และสิ นทรัพย์อื่น ๆ
๑.๔ สิ่ งแวดล้อม และสวัสดิการทัว่ ไป
- การพัฒนารู ปลักษณ์และ Identity ของมหาวิทยาลัยทั้งศูนย์ใน
และศูนย์นอกที่ต้ งั ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- การจัดการด้านรางวัลแบบกลยุทธ์
- การวิจยั ด้านสิ่ งแวดล้อมเชิงรุ ก : การจัดการขยะ การจัดการ
น้ าเสี ย การแก้ไขปั ญหาโลกร้อน
๒. แผนพัฒนาความเป็ นเลิศ (Centre of Excellence) เช่น
- การพัฒนาวิชาชีพครู และสถาบันการศึกษาครุ ศาสตร์ ข้ นั สู ง
- สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง
- การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผล
- งานวิจยั และพัฒนาเกษตร “ข้าว”
- ศูนย์ส่งเสริ มงานวิจยั การท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพบางคล้า
๓. แผนประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก ที่ มิใช่ บอกเพียงว่ามหาวิทยาลัยมี กิจกรรม
อะไร แต่ตอ้ งมียทุ ธศาสตร์ ยุทธวิธีเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย
๔. แผนการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการประชุ มของคณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ
ที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่ อสาร รวมทั้งปรับรู ปแบบการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
๑. ย้า ยที่ จอดรถรั บ -ส่ ง นักศึ ก ษาไปที่ บ ริ เวณอาคารบรรณราชนคริ นทร์
เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นกั ศึกษามาใช้บริ การที่อาคารบรรณราชนคริ นทร์ เพิ่มขึ้นได้
/๒. อินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ...

- ๑๓ -

๒. อินเตอร์ เน็ตคาเฟ่ ควรอยูบ่ ริ เวณที่นกั ศึกษาสะดวกที่จะเข้าไปใช้บริ การ
๓. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาแล้วจัดทรัพยากร
เพื่อสนับสนุ นอย่างเต็มที่ แม้จะมีจานวนนักศึกษาน้อยก็จะเป็ นการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยได้
ทางหนึ่ง
๔. การจัดประชุ มของมหาวิทยาลัยแต่ละครั้งมักไม่ได้รับความร่ วมมือใน
การเข้าประชุมทั้งจากอาจารย์และบุคลากร ทั้งนี้เพราะไม่มีการนาผลการประชุ มมาอย่างเป็ นรู ปธรรม
รวมทั้งไม่มีการดาเนินการกับผูท้ ี่ไม่เข้าประชุม
๕. ควรปรับปรุ งป้ อมยามด้านหน้าของมหาวิทยาลัยที่ อ.เมือง เนื่องจากที่มี
อยูม่ ีสภาพที่ไม่กนั แดดไม่กนั ฝน
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ก ลั่น กรองข้อ เสนอข้า งต้น เป็ นข้อ มู ล ในการประชุ ม
สัมมนาร่ วม
เมื่ อไม่มีกรรมการเสนอเรื่ องอื่ นใดอี ก ประธานขอบคุ ณกรรมการทุ กท่าน และ
นัดประชุ ม ครั้ งต่ อไป วัน เสาร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ บางคล้า แล้วปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา ๑๖.๑๕ น.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พนิต ศุภอักษร
นางนฤชล เรื อนงาม
ผู้จดบันทึกการประชุ ม

นางพรพรรณ นินนาท
ผู้ตรวจรายงานการประชุ ม
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