
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๒ 

วันอาทิตยที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๒ 
ณ หองประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

**************************************************************************** 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                  ทําหนาท่ีประธาน 
 ๒.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๔.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๗.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
 ๑๑. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
  ๑๒. นายวิฑูรย                     วงษสวัสดิ์  รองประธานกรรมการสงเสริมฯ  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๕.  อาจารยชอมณี สุคันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพรพรรณ นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 ๒. นายวิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

 

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

เริ่มประชุมเวลา   ๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 
  มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจํา เพื่อทดแทนกรรมการท่ีลาออก ผลการเลือกตั้งได อาจารยประยุทธ  อินแบน อาจารยประจําจาก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนกรรมการ 
   ท่ีประชุม รับทราบ และยินดีตอนรับ 

 
 ๑.๒ คําส่ังศาลกรณีขอใหศาลกําหนดมาตรการและวิธีการคุมครองช่ัวคราว 
   ศาลปกครองระยอง มีคําส่ังไมรับคําขอที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย             
ปาอาย ขอใหศาลกําหนดมาตรการและวิธีการคุมครองช่ัวคราว ท่ีใหระงับการดําเนินการเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดี  สวนการฟองคดียังอยูระหวางกระบวนการ 
   ท่ีประชุม รับทราบ  

 
  ๑.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมี
สาระสําคัญ คือ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหจัด ณ ท่ีตั้งเปนหลัก  หากมีเหตุผลจําเปนจะ
จัดการศึกษานอกท่ีตั้ง  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ๗ ขอ และตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน กรณี
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกท่ีตั้งกอนวันท่ีประกาศดังกลาวใชบังคับ ตองเสนอสภาสถาบัน
พิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบ  แลวแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน 
   ท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบการศึกษานอกท่ีตั้งท่ีกําลังดําเนินการ  ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรอง... /
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๔/๒๕๕๒  เม่ือวันเสารท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 ๒.๑ หนา ๑ ตัดช่ือ นายวิฑูรย  วงษสวัสดิ์  จากผูเขารวมประชุม และเพิ่มในรายช่ือ
ผูมาประชุม 
 ๒.๒ หนา ๒  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  ตัดเหตุผลการลาออกของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในขอ ๑ และขอ ๒ ออก 
 ๒.๓ หนา ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ใหตัดออกจากวาระการประชุม 
 ๒.๔ หนา ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ มติท่ีประชุม ตัดขอความ “โดยใหนิติกร...
โครงการตาง ๆ”  ออก 
 ท้ังนี้ มีขอสังเกตช่ือตําแหนงรองคณบดีท่ีอธิการบดีแตงต้ังวาควรเปนช่ือตําแหนงท่ี
เหมือนกัน  ซ่ึงหนาท่ีความรับผิดชอบอาจแตกตางกันไปไดในแตละคณะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การแตงต้ังคณะกรรมการกฎหมาย 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏราชนครินทร  เ ร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการกฎหมาย  โดยมีองคประกอบตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคณะกรรมการกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๒ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดดําเนินการสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการสรรหาเปน
นายกสภามหาวิทยาลัย แลวมีมติเสนอช่ือผูไดรับการเสนอช่ือ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม รวม ๕ รายตอ
สภามหาวิทยาลัย   และเพื่อใหการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  
คณะกรรมการสรรหาจึงมีมติใหสอบถามผูไดรับการเสนอชื่อวายินดีใหเสนอช่ือหรือไม  เพ่ือเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยดวย  ซ่ึงผลปรากฏมีผูยินดีใหเสนอช่ือเพียง ๒ ราย จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวาขอบังคับมีเจตนาใหสภามหาวิทยาลัยเลือกนายก
สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติ ๓-๕ ราย ประธานจึงหารือท่ีประชุมวาเห็นควรเลือกผูสมควรเปน
นายกสภามหาวิทยาลัยจากผูไดรับการเสนอช่ือซ่ึงยินดีเขารับการสรรหาเพียง ๒ รายนี้ หรือเห็นควร
ขยายเวลา เพื่อใหเปนไปตามเจตนาของขอบังคับ 

มติท่ีประชุม มอบ… /
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  มติท่ีประชุม มอบคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อเสนอชื่อเขารับการสรรหาตอสภามหาวิทยาลัยใหได ๓-๕ ราย โดยผูไดรับการ
เสนอช่ือตองยินดีใหเสนอช่ือดวย  ท้ังนี้ ขยายเวลาตอไปอีก ๔๕ วัน 
 

 ๔.๒ ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข   
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา ดวยศาสตราจารย ดร.เดือน  คําดี  
ลาออกจากการเปนประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ ๑ ทาน เปนประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
  มติท่ีประชุม  เลือกนายวิจิต   แกวเกิดเคน  เปนประธาน 
 

๔.๓ คํารับรอง  และแผนปฏิบัติราชการของผูบริหาร    

  คณบดีท้ัง ๕ คณะ  และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ตอสภามหาวิทยาลัย แลวท่ีประชุมใหขอสังเกต และขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 

ขอเสนอแนะในภาพรวม ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ    

   ๑. ดานการจัดการศึกษา 
  - ตองชัดเจนในการสรางความโดดเดนของแตละคณะ 

 - การพัฒนาหลักสูตรใหม ตองมีงานวิจัยเกี่ยวกับความตองการ และ
ภาระการมีงานทํารองรับ โดยหลักสูตรท่ีจะเปดใหม ตองไมซํ้าซอนกับหลักสูตรท่ีมีอยูเดิม และควรมี
การศึกษาดวยวาหลักสูตรใดบางท่ีควรจะปด 

 - ใหเนนการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใหมากขึ้น, สหกิจ
ศึกษา 
 - ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี 

 - หาวิธีการเพื่อใหบรรลุตัวช้ีวัด (ก.พ.ร.) ตัวท่ี ๑๘ ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคา (การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยใหนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง) 
  ๒. ดานการบริการ 

 - จัดหลักสูตรบริการวิชาการที่บูรณาการจากศาสตรของคณะตาง ๆ เชน 
หลักสูตรดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  (ภาษา, สังคม, นิเวศน)  หลักสูตรดานการเล้ียงดูเด็ก 
(การศึกษาปฐมวัย  การจัดอาหาร  การดูแลเด็ก) หลักสูตรอาหารและสุขภาพ  (อาหาร การดูแลสุขภาพ) 
 - จัดบริการการทองเท่ียว  ท้ังทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ทองเท่ียวทางน้ํา  และ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  อารยธรรม  โดยมีผลการวิจัยการจัดการการทองเท่ียวในจังหวัดเปนขอมูล 

 - จัดบริการที่เนนองคความรูการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

/๓. ดานวิจัย 
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  ๓. ดานวิจัย 

 - ตองสอดแทรกงานวิจัยในงานปกติ 

 - ทุกคณะควรมีเปาหมายงานวิจัยสูความเปนเลิศท่ีชัดเจน 

   ๔. ดานการบริหาร 

 - ตองมีกลยุทธและแผนในการขับ เค ล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ราชนครินทร บางคลา ท่ีชัดเจนท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร บางคลา เปนแหลงเรียนรูท่ีอบอุน  โดยประสานกับชุมชนท้ังดานการคมนาคมขนสง 
และการสรางชุมชนเมือง  รวมท้ังการวางแผนการเคล่ือนยายการทํางานของหนวยงานตาง ๆ มิใช
เฉพาะแผนการนํานักศึกษาไปเรียน 
 - ตองมีกลยุทธ เพื่อนําทรัพยากรท่ีเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย เชน รถ
ประหยัดพลังงาน  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  อุตสาหกรรมทองเท่ียว  มาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
 - ตองมีแผนประชาสัมพันธกลางเชิงรุก  และแผนประชาสัมพันธระดับ
คณะเพื่อเสริมการประชาสัมพันธกลาง 
 - ตองจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานกอน – หลัง 

 - ควรมีโครงการใหทุนนักเรียนท่ีเรียนดีใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  
แลวพิจารณาใหทุนการศึกษาตอจนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อกลับมาทํางานและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 - ปรับแนวคิดผูบริหารจากการมุงใชงบประมาณของรัฐ/มหาวิทยาลัย 
เปนแนวคิดหารายไดไปพรอม ๆ กับการทํางาน 

  ขอเสนอแนะรายคณะ 
   คณะครุศาสตร 
 ๑. พัฒนาโครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนกอนเขาศึกษา  และ
บัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่ง ๆ ข้ึน 

  ๒. ควรบริหารโรงเรียนสาธิตแบบกาวกระโดดเพื่อใหเปนโรงเรียน
ตนแบบ 

 ๓. ตองมีกลยุทธในการสรางเครือขาย /พัฒนาโรงเรียนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ใหเปนเครือขายโรงเรียนสาธิต 

 ๔. เพิ่มความรวมมือในการพัฒนาครูกับสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๑. ควรนําสังคม  ทองถ่ิน  ภูมิปญญา มาบูรณาการกับงานของคณะ เพื่อ
พัฒนาคณะ 

/๒. พัฒนางานของ… 
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  ๒. พัฒนางานของศูนยภาษา  และหลักสูตรดานภาษาเพื่อเสริมคุณภาพ
บัณฑิต โดยมีเปาหมายการพัฒนาบัณฑิตท่ีชัดเจน เชน ตั้งเปาหมายวาบัณฑิตดานภาษาตองส่ือสารกับ
เจาของภาษาได 
 ๓. ควรสงเสริมใหมีงานวิจัยทางมนุษยศาสตร อาจโดยเช่ือมโยงกับศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑. ควรนําความโดดเดนของคณะมาประยุกตใชในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรตองใชงานวิจัยเปนฐาน 
  คณะวิทยาการจัดการ 
 ๑. นําประโยชนจากทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมาใชในการปรับปรุง  
และพัฒนาหลักสูตรทางดานโลจิสติก  การทองเท่ียว  รวมท้ังหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ัน 
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรตองใชงานวิจัยเปนฐาน 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๑. ตองเชื่อมโยงกับคณะครุศาสตร  และสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ใน
การพัฒนานักเรียน  และครูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรไมควรซํ้าซอนกับหลักสูตรท่ีมีอยู เชน หลักสูตร
วท.บ. การจัดการโรงงาน  เปนการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนท่ีตองการ  เชน  หลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม  หลักสูตรทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ๓. การพัฒนาศูนยวิจัยมะมวง  ควรเนนศาสตรเชิงประยุกตมากกวา
ศาสตรบริสุทธ์ิ  เนื่องจากมีภูมิปญญาอยูในทองถ่ินมาก  เชน  การแปรรูป  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   
  มติท่ีประชุม  
  ๑. ใหมหาวิทยาลัยปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ ๑๐ ป เพื่อใหคณะ
และหนวยงาน ปรับแผนของตนใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน  ท้ังนี้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะ ๑๕ ป ยุทธศาสตรชาติ  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเพิ่มความเช่ือมโยงกับทองถ่ิน ท้ังความรวมมือกับหนวยงานของทองถ่ิน  การ
ถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน  การนําวิชาชีพครู ขยายผลสูการพัฒนาโรงเรียน  โดยแผนปฏิบัติการตอง
ระบุประเด็นยุทธศาสตร  วัตถุประสงค  ตัวช้ีวัด  แผนงาน วิธีและหนวยงานผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 ๒. ใหมีการจัดทําแผนขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา
โดยเร็ว ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสภามหาวิทยาลัย 

 ๓. ปรับระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโครงการพิเศษตาง ๆ  

/๔. ใหมหาวิทยาลัยเรงจัด… 
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 ๔.  ใหมหาวิทยาลัยเรงจัดทําระบบการจัดการศึกษาใหเปนระบบเดียว 

 ๕. ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) รายงาน
ผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐ ท่ีเคยมีมติใหมีงานวิจัยแมบทควบคูกับการ
เปดหลักสูตร  ในการประชุมคร้ังตอไป  

 ๖. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาโครงการและแนวทางการบริหาร
จัดการบัณฑิตวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๐ และคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑ เพ่ือให
เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

 ๗. ใหมหาวิทยาลัย/หนวยงาน เสนอความเห็นเพื่อใหสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน หรือพิจารณาทบทวนมติ ในกรณีท่ีมีปญหาไมสามารถดําเนินการไดตามมติ 

 ๘. มอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานนําเอกสารการนําเสนอ
แผนปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย ไปศึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะแกผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก/ศูนย ท่ีจะเสนอแผนปฏิบัติราชการในการประชุมคร้ังตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ และเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ การมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของรองอธิการบดี 
     เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจงการมอบหมายหนาท่ีของรองอธิการบดี  ตอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
  ไมมี 
 

  ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน  และเชิญกรรมการทุกทานรวมพิธีถวายปริญญา
กิตติมศักดิ์ แดพระครูสุนทรกิจประยุต ณ โรงเจ วัดโสธรวรารามวรวิหาร   กําหนดประชุมคร้ังตอไป  
วันอาทิตยท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา  
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๕๐   น. 
 

  นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

---------------------------------------------------------------- 
E\สภามหาวิทยาลัย\รายงานการประชุม\คร้ังที่ ๕_๒๕๕๒\จิตติมา 


	ผู้มาประชุม
	ผู้ไม่มาประชุม
	ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม


