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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๖/๒๕๕๑ 

วนัเสาร์ที ่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๑ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔  อาคารสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั  ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   กรรมการ 
 ๓.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ                          กรรมการ  
 ๖.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยจิ์นดา เน่ืองจ านงค ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล วริิยะกุล ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๒.  อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
  ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน นิธิไชโย ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๔. อาจารย ์ดร.อุทยั ศิริภกัด์ิ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 ๑. ดร.ญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   
 ๒. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวฒิุ  
 ๓. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    
 ๔. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  
 ๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี  
 ๖. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์  
 ๗. ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์สา เมลานนท ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร      
 ๘. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ค ามา ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร     ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. นางนฤชล   เรือนงาม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ๑.๑ ก าหนดการบ าเพญ็กุศลถวายพระศพ 
  ส ำนักพระรำชวงัแจ้งก ำหนดกำรเป็นเจ้ำภำพบ ำเพ็ญกุศลถวำยพระศพ
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ในนำมของ
มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ในวนัองัคำรท่ี  ๓  มิถุนำยน  ๒๕๕๑   
 - รถออกจำกมหำวทิยำลยั เวลำ ๘.๐๐ น.   
 - พร้อมกนัท่ีพระท่ีนัง่ดุสิตมหำปรำสำท  เวลำ  ๙.๓๐  น. 
 - เร่ิมพิธีธรรม  ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป   
 แต่งกำยสำกล ไวทุ้กข ์
 จึงขอเชิญกรรมกำรสภำร่วมเป็นเจำ้ภำพบ ำเพญ็กุศลถวำยพระศพ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี   ๒๙  มีนาคม   ๒๕๕๑  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 แกไ้ขมติการประชุม ขอ้ ๑  วาระท่ี ๖.๔  ดงัน้ี 
   “๑.  สมควรยุติกำรจดักำรศึกษำท่ีศูนยส์ ำโรง หำกมหำวิทยำลยัไม่สำมำรถ
แกปั้ญหำและพิสูจน์ไดว้ำ่สำมำรถจดักำรไดอ้ยำ่งเป็นเอกภำพ เม่ือสัญญำส้ินสุดลงในเดือนมิถุนำยน  
๒๕๕๑” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เ ร่ือง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย      
ราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
เพื่อแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ โดยมีการปรับเปล่ียนกรรมการ  ๓  ท่าน  ท่ีติดภารกิจไม่สามารถร่วม
เป็นกรรมการได ้

/มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ... 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั ในการ
แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
   ๑.   ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการ 
  ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร แยม้นิล กรรมการ 
  ๔. ดร.วโิรจน์    ศรีโภคา กรรมการ 
   ๕. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอฟ็ฟานส กรรมการและเลขานุการ 
  

 ๓.๒ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เ ร่ือง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตามประเมินผลการต่อเวลาราชการ 
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยัฯ น ำเสนอ (ร่ำง) ประกำศสภำมหำวิทยำลัย         
รำชภฏัรำชนครินทร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำบุคคลและติดตำมประเมินผลกำรต่อเวลำ
รำชกำร  เพื่อท ำหน้ำท่ีก ำหนดจ ำนวนและตัวบุคคลท่ีจะต่อเวลำรำชกำร รวมทั้ งก ำกับติดตำม
ประเมินผลผูท่ี้ไดรั้บกำรต่อเวลำรำชกำร โดยมีระยะเวลำกำรปฏิบติังำนครำวละ ๑ ปี โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) ประกำศฯ 
ดงักล่ำว  และเสนอช่ือผูแ้ทนจำกสภำมหำวทิยำลยัเป็นกรรมกำรตำมองคป์ระกอบ 
   มติทีป่ระชุม 
 ๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ เร่ิมปฏิบติัหน้าท่ีตั้ งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม  
๒๕๕๑ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ เพื่อใหมี้การปฏิบติังานอยา่งครบวงจรทั้งการพิจารณาบุคคลและการ
ประเมินผล 
  ๒. เห็นชอบ ใน (ร่าง) ประกาศสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั  โดยมีการแกไ้ขอารัมภบท 
เป็น “เพื่อให้การด าเนินการพิจารณาการต่อเวลาราชการและการติดตามประเมินผลการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ” เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารแต่งตั้ง 
  ๓. เห็นชอบใหมี้กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รพิมล  วริิยะกุล   
   เป็นผูแ้ทนคณาจารยใ์นสภามหาวทิยาลยั 
 นายโชคชยั ช่วยณรงค ์   
  เป็นผูแ้ทนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสภามหาวทิยาลยั 
 

/ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ... 
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 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ค  ามา   
  เป็นผูแ้ทนคณบดี  (เน่ืองจากเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของ     
ผูไ้ดรั้บการต่อเวลาราชการ) 
 

  ๓.๓ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๐ 
  เลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลยัฯ น ำเสนอ (ร่ำง) รำยงำนประจ ำปี ๒๕๕๐ ฉบบั
เผยแพร่ ซ่ึงกองนโยบำยและแผนไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของสภำมหำวิทยำลยั 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๙  กุมภำพนัธ์  ๒๕๕๑  เรียบร้อยแลว้  เพื่อให้สภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำ
ก่อนน ำเขำ้โรงพิมพต่์อไป 
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบใน (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๐ 
 

 ๓.๔ การจดัการศึกษาศูนยน์อกท่ีตั้งส าโรง สมุทรปราการ 
 อุปนายกสภามหาวทิยาลยัฯ แจง้วา่ไดรั้บทราบขอ้มูลวา่ นอกจากปัญหาการ
บริหารจดัการการใชศู้นย ์ฯ ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงแลว้ ยงัไดรั้บขอ้มูลวา่มีปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนอีกดว้ย 
 มติทีป่ระชุม 
 ๑. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการศูนย์ให้การศึกษาส าโรง  แล้วรายงานให้สภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาด่วน 
  ๒. ให้มหาวิทยาลัยเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งมีเอกภาพ ก่อนส้ินสุดสัญญา หากตอ้งการใหส้ภามหาวทิยาลยัทบทวนมติให้ต่อสัญญา  
แต่ไม่สมควรอย่างยิ่งท่ีจะไปต่อสัญญาในขณะน้ี เพราะนอกจากจะฝ่าฝืนมติสภามหาวิทยาลยั แล้ว  
ยงัส่งผลใหแ้กปั้ญหาไดย้ากข้ึน 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๔.๑ ขอ้เสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหา
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๕๑ เพื่อใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณา 
 

 

/มตทิีป่ระชุม 
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  มติทีป่ระชุม   
   ๑. เห็นชอบให้เพิ่มเติมด้านเกษตร  ลงในแบบฟอร์มการเสนอผูส้มควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
  ๒. ไม่เห็นชอบให้ระบุ “ด้านเกษตร” แทนค าว่า “ด้านอ่ืน ๆ ตามท่ีสภา
มหาวทิยาลยัเห็นสมควร”  เพราะขอ้ความดงักล่าวเป็นขอ้ความตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 
๒๕๔๗  ซ่ึงมีเจตนาเปิดกวา้งใหด้า้นอ่ืน ๆ ได ้  ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัจะพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป 
   ๓. เห็นชอบให้แก้ไขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗ ในขอ้ ๙ จาก “จ านวนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน ๑๕ คน”  เป็น “จ านวนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน ๑๓ คน” เพื่อให้สอดคล้องกับ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีระบุในขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบั 
  ๔. มอบงานเลขานุการฯ จดัวาระพิจารณาบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัคร้ังต่อไป 
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมติังบประมาณเงินรายไดเ้พิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
ในงานพระราชทานปริญญาบตัร 
 เลขำนุกำรสภำมหำวทิยำลยัฯ น ำเสนอวำ่เน่ืองจำกมีกำรปรับอตัรำค่ำใชจ่้ำย
ในกำรด ำเนินงำนกลำงในพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีไดเ้สร็จส้ินไปแลว้
เม่ือกุมภำพนัธ์ ๒๕๕๑ ท ำให้งบประมำณรำยจ่ำย จ ำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท ท่ีสภำมหำวิทยำลัย
อนุมติัจำกเงินลงทะเบียนบณัฑิตเพื่อใช้ในกำรดงักล่ำวไม่เพียงพอ  จ  ำเป็นตอ้งขออนุมติังบประมำณ
รำยจ่ำยจำกเงินลงทะเบียนบณัฑิตเพิ่มเติมจ ำนวน  ๕๕๑,๔๙๗  บำท  จำกยอดรำยรับเงินลงทะเบียน
บณัฑิตทั้งหมด  ๑,๘๔๓,๐๐๐  บำท 

 มติทีป่ระชุม  อนุมติั 
 

 ๔.๓ (ร่าง) โครงการการประชุมสัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 
  เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยัฯ น ำเสนอ (ร่าง) โครงการการประชุมสัมมนา
ร่วมระหวา่งสภามหาวทิยาลยักบัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงแนวนโยบายจากสภา
มหาวทิยาลยัสู่การปฏิบติั ตามมติสภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๐ 
   มติทีป่ระชุม   
  ๑. เห็นชอบให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อส่ือสารทิศทางแนวนโยบาย ให้
เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งองคก์รต่าง ๆ และผูป้ฏิบติั โดยตอ้งมีการก าหนดหวัขอ้  กลุ่มเป้าหมาย  และ
วธีิการท่ีชดัเจน 

/๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ... 
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  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรซ่ึงประกอบดว้ย ศำสตรำจำรยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  
พิธิยำนุวฒัน์ เป็นประธำน ผูแ้ทนจำกองค์กรตำม พ.ร.บ. (ได้แก่ สภำวิชำกำร  กรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวทิยำลยั  สภำคณำจำรยแ์ละขำ้รำชกำร  กรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร  กรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนมหำวทิยำลยั กรรมกำรบริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลยั) ผูแ้ทน
ผูบ้ริหำร และเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลยัฯ เป็นคณะกรรมกำรปรับโครงกำรประชุมสัมมนำดงักล่ำว
เพื่อสะทอ้นประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน น ำสู่กำรแกปั้ญหำและพฒันำองค์กรให้บรรลุตำม พ.ร.บ. 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยควรเป็นกำรประชุมคณะองค์กรต่ำง ๆ ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำร
ก ำกับในเชิงนโยบำย และผูบ้ริหำรระดบัสูง  ส่วนกำรน ำสู่กำรปฏิบติัเป็นหน้ำท่ีของฝ่ำยบริหำร
มหำวทิยำลยั 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ การเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัแต่ละท่าน
เสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั อย่างนอ้ยท่านละ  ๑ ช่ือ ตาม
แบบฟอร์มการเสนอช่ือ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวทิยาลยั  โดยส่งท่ีส านกังานอธิการบดี  ภายในวนัท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   
  มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 

 ๕.๒ รายงานความคืบหนา้การด าเนินการหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
 เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบวา่ ขณะน้ี
ยงัไม่มีนกัศึกษาเขา้เรียนในหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนอยา่งไรก็ตาม สาขาวิชา
ไดเ้ตรียมประสานผูส้อนทั้งภายใน-ภายนอกคณะ และมหาวทิยาลยัไวแ้ลว้  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 

 ๕.๓ รายงานการเงิน ไตรมาสท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอรายงานการเงินไตรมาสท่ี ๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๑ วา่มีรายรับรวม ๑๕๔,๙๖๙,๓๙๙.๐๔ บาท และรายจ่าย ๑๔๒,๙๔๔,๓๖๓.๘๗ 
บาท  
 มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 
 

/๕.๔  การขบัเคล่ือน... 
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 ๕.๔ การขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ น าเสนอวา่การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินงานเดิม และยงัคงมีปัญหามีการย้ายกลบันกัศึกษาบา้ง รวมทั้งยงัไม่มีแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน
ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองท่ีจะเคล่ือนยา้ยจากมหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ไป
ปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคล้า ตามแนวทางการรายงานประเมินตนเองตามค ารับรอง 
ก.พ.ร. รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑ สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑. มีการด าเนินงานของ ๓ หน่วยงานใหม่จาก ๔ หน่วยงาน ตามนโยบาย
ท่ีสภามหาวทิยาลยัใหไ้ว ้ไดแ้ก่ ศูนยว์ทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ สถาบนัพฒันาคุณภาพครู  
ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง ส่วนหน่วยงานท่ี ๔ คือ ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ มีแผนจะให้บริการใน          
ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑  เน่ืองจากเพิ่งก่อสร้าง และจดัซ้ือครุภณัฑแ์ลว้เสร็จ 
  ๒. มีการจัดกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไป ๑ คร้ัง เม่ือวนัท่ี ๔-๖ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ 
 ๓. มีการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๐ ไป
ประมาณร้อยละ ๕๖ ของห้องเรียนทั้งหมดท่ีมีอยู่  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัมีมติให้
จดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกรายวชิาท่ีศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๑ น้ี 
 ๔. สวสัดิการท่ีมหาวทิยาลยัจดับริการ 
   - ท่ีพกัอาจารยบุ์คลากร (มีผูเ้ขา้พกัในแฟลต ๑๘ คน และ ๘  ครอบครัว 
จากจ านวนแฟลตท่ีสามารถจุไดท้ั้งหมด ๓๑ คน และบา้นพกั รวม ๑๐ ครอบครัว) 
  - มีร้านคา้  ร้านอาหาร และร้านสวสัดิการ 
  - มีรถรับ-ส่ง นกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรประจ าทุกวนั 
  - หอพกันักศึกษา  หอชายมีนักศึกษาชายพกั ๔๖ คน นักศึกษาหญิง 
๑๐๒  คน  จากความจุหอชาย ๘๔ คน และหอหญิง ๓๒๐ คน 
 ๕. กิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีจดัไปแลว้จะเป็นกิจกรรมพฒันานักศึกษา
หอพกัทั้งดา้นวชิาการ สังคมวฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ การศึกษาและกีฬา 
  ๖. มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ นอกจากห้องเรียนและอาคาร
บรรณราชนครินทร์แลว้ ปัจจุบนัได้ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมบริเวณอาคารเรียนและ
หอพกันกัศึกษาแลว้ และยงัมีหอ้งอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ท่ีจะเปิดบริการในภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๕๑ 
  ๗. มีรถประจ าทางเอกชนวิ่งผ่านวนัละ ๑ เท่ียว และมหาวิทยาลัยได้
อนุญาตใหร้ถ ๒ แถว ท่ีบริการถึงสถานีขนส่งฉะเชิงเทรา เขา้ไปใหบ้ริการภายในมหาวทิยาลยัดว้ย 

/๘.  มีสถานท่ีตั้ง... 
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  ๘. มีสถานท่ีตั้ งส านักงานต่าง ๆ ท่ีมีครุภณัฑ์ส านักงาน แต่ยงัไม่พร้อม
ปฏิบติังาน เน่ืองจากยงัไม่มีแผนระดบัปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานท่ีชัดเจนจึงยงัขาดอุปกรณ์
ครุภณัฑเ์ฉพาะงาน 
 ที่ประชุม รับทราบ โดยเห็นว่าการด าเนินงานย ังคงเป็นงานเดิม จึงมี
ขอ้สังเกตและใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
  ๑. มหาวิทยาลยัควรใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายใน 
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และพ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑  มาใชป้ระโยชน์ในการจดัระบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
 ๒. การแกปั้ญหาความห่างไกลชุมชน ตอ้งท าให้มีการปฏิบติังานเป็นแบบ 
Residential สร้างเป็นชุมชนวิชาการ และบุคลากรใหม่ตอ้งปฏิบติังานท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
บางคลา้ 
 ๓. ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
การศึกษาท่ีมีวทิยาเขต เช่น มหาวทิยาลยัมหิดล  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  วทิยาลยัเฉลิมกาญจนา 
 ๔. สภามหาวิทยาลยัตอ้งก าหนดเง่ือนไขการมีแนวทางการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีในสมยัต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ  
  ๖.๑ พิจารณาขอ้อุทธรณ์ 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ น าเสนอวา่ ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ค  ามา  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เจริญ  แกว้ประดิษฐ์  และผูช่้วย-
ศาสตราจารย ์ดร.ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ ไดมี้บนัทึกอุทธรณ์ให้ทบทวนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ โดยใหเ้หตุผลวา่ 
  - ผลการพิจารณาผลงานของทั้ ง ๔ คน นั้ น กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาเห็นสมควรผา่นอย่างเป็นเอกฉันท์  ขอ้สังเกตให้แกไ้ขเป็นขอ้สังเกตให้แกไ้ขเพียงเล็กน้อย 
มิไดก้ระทบต่อคุณภาพหรือผลงานพิจารณาแต่อยา่งใด 
  - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุใชเ้วลาในการพิจารณาค่อนขา้งนาน 
 - คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นสมควรแต่งตั้ง
ตั้งแต่วนัรับเร่ือง โดยอา้งอิงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย์
ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวนัท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยัมีความเห็นให้แต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ีแกไ้ขเรียบร้อย

/แลว้  ตามแนวท่ี... 
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แลว้ ตามแนวท่ีเคยปฏิบติัซ่ึงมิใช่ขอ้กฎหมาย พร้อมทั้งมีมติให้แกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าวให้สอดคลอ้ง
ความเห็นดงักล่าว 
  - การพิจารณาของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยัแต่ละคร้ังมีเกณฑ์
การพิจารณาต่างกนั  เช่น พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยสุ์วิมล  มัน่มงคล  
ตั้งแต่วนัท่ีรับเร่ือง ทั้งท่ีมีขอ้สังเกตใหแ้กไ้ข 
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาขอ้อุทธรณ์ และขอให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
 ๑. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุบางท่านใชเ้วลาในการพิจารณานานจริง 
  ๒. แมผ้ลการพิจารณาผลงานของผูอุ้ทธรณ์ทั้ง ๔ จะมีผลเป็นเอกฉนัท ์แต่
สภาวชิาการ และสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเห็นวา่ขอ้สังเกตดงักล่าวเป็นขอ้สังเกตในส่วนของเน้ือหา 
มิใช่ขอ้สังเกตเล็กนอ้ยตามท่ีผูอุ้ทธรณ์กล่าว อีกทั้งผูอุ้ทธรณ์ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมตามขอ้สังเกตซ่ึงถือ
เป็นสาระของเอกสาร โดยสรุปประเด็นขอ้สังเกตส าคญัไดด้งัน้ี 
  ๒.๑ ผลงานของผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ค  ามา 
   - ควรปรับปรุงตามหลักการเขียนต าราไม่ควรเขียนเหมือน
วทิยานิพนธ์ 
  - ควรใส่เน้ือหาขอ้มูลของผูผ้ลิตเพิ่มเติมจะดีมาก 
 ๒.๒ ผลงานของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง 
  - ต าราทางคณิตศาสตร์ควรมีแบบฝึกหดัพร้อมเฉลย หรือตวัอยา่ง 
  - รูปภาพไม่ชัดเน่ืองจากเป็นภาพจากการถ่ายเอกสาร และควร
ท าดชันีของต ารา 
  -   เสนอใหข้อเลข ISBN และส่งโรงพิมพ ์
 ๒.๓ ผลงานของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เจริญ  แกว้ประดิษฐ ์
   มีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่านหน่ึงระบุชดัเจนวา่ให้แกไ้ขเอกสาร
เรียบร้อยก่อนจึงจะประเมิน ดงันั้นจึงไม่ไดมี้การใหค้ะแนนประเมินในรอบแรก  สรุปขอ้สังเกต 
  - บทนิยามไม่ถูกตอ้ง 
  - การใชข้อ้ความบางส่วนท าใหเ้ขา้ใจผดิในความหมาย 
  - ขอ้ผดิพลาดท่ีร้ายแรงในความเป็นคณิตศาสตร์ 
  - การสรุปผลการแยกตวัประกอบไม่ถูกตอ้ง  
 ๒.๔ ผลงานของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ 
  - กรณีเอกสารประกอบการสอน : มีการจดัล าดบัเน้ือหาค่อนขา้ง
สับสน 

/- กรณีงานวจิยั : การ... 
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  - กรณีงานวิจยั  :  การทบทวนกวา้งมาก การวิเคราะห์ศกัยภาพ
คนจนไม่ชดัเจน การสรุปไม่ครอบคลุม และควรมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ขาดการอภิปราย
เร่ืองผลิตภณัฑ ์ควรแสดงเคร่ืองมือวจิยัในผนวก เป็นตน้  
   - ส าหรับผลการประชุมกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงผูอุ้ทธรณ์ ระบุ
ว่า กรรมการเห็นว่าเป็นข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยนั้น  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเฉพาะเอกสาร
งานวิจยัเท่านั้น  เพราะตามหลกัเกณฑ์ จะไม่สามารถแก้ไขงานวิจยัได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุม
พิจารณาเห็นสมควรใหแ้กไ้ขเอกสารงานวจิยัได ้เน่ืองจากมิใช่เป็นการแกไ้ขเก่ียวกบัการออกแบบการ
วจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และผลการวจิยั  
 ดังนั้ นผูข้อก าหนดต าแหน่งจึงต้องแก้ไขทั้ งเอกสารการสอน และ
เอกสารงานวจิยั เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ 
 ๒.๕ ผลงานของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วมิล  มัน่มงคล 
  - ให้แกไ้ขค าผิด  degrees of freedom  หนา้ ๑๐๘ บรรทดัท่ี ๖ 
เพียง ๑ ค า 
  - ให้เพิ่มเติมดรรชนีค าส าคัญ และแหล่งท่ีมาของตารางซ่ึง
ปรากฏในภาคผนวกอยูแ่ลว้ 
  - เสนอใหข้อเลข  ISBN และส่งโรงพิมพ ์
  ๓. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณาจารย์
ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวนัท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น เป็นข้อบังคบัซ่ึงตราไวบ้งัคับใช้กับผูท่ี้ขอก าหนดต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงมิไดบ้งัคบัใชก้บัผูอุ้ทธรณ์รวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บการพิจารณาไปก่อนหนา้น้ีแลว้ทั้งหมด 
  ๔. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาคุณภาพผลงาน
วิชาการของผูอุ้ทธรณ์ทั้ ง ๔ แล้วมีมติเห็นสมควรให้ได้รับการแต่งตั้ งได้ และมอบเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เสนอวันท่ีแต่งตั้ งตามเง่ือนไข ซ่ึงเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เขา้ใจผิดวา่ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
วา่ดว้ยการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บงัคบักบักลุ่มผูข้อต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้นทั้งหมด จึงบนัทึกเสนอสภา
วชิาการเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ีลงทะเบียนรับเร่ือง  ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง 
 มติทีป่ระชุม  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ ตรวจสอบเง่ือนไขในกรณี
ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ณ วนัท่ีลงทะเบียนรับเร่ือง และวนัท่ีลงทะเบียนรับ
เร่ืองท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ และน าเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

/๖.๒  แผนงานประชาสมัพนัธ์... 



- ๑๑ -  

 ๖.๒ แผนงานประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยั 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการหลายชุดให้ปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั ให้เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้เหมาะกับภาวการณ์ ปัจจุบนัน้ี งานประชาสัมพนัธ์จึงได้น าเสนอแผน
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลยั พิจารณาให้
ขอ้เสนอแนะ 
  ท่ีประชุมพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
   มหาวิทยาลยัตอ้งมีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และการตลาดเพื่อจดัท าแผนการ
ตลาดเชิงรุก  โดยต้องมียุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ และแผนการตลาดเชิงรุกควบคู่กับแผน
ประชาสัมพนัธ์ทัว่ไป  มีเป้าหมาย และงบประมาณชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งมีการวิเคราะห์
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ขณะท่ีออกแนะแนว  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตใหมี้คุณภาพมาตรฐาน น าไปสู่การประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก  เพราะในอนาคตอนัใกลน้ี้
ประชากรในวยัท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา จะมีจ านวนลดลงเร่ือย ๆขณะท่ีจ านวนมหาวิทยาลยั
เพิ่มข้ึน 
    

 ๖.๓ ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันามหาวทิยาลยั 
    นายแพทยชู์ชัย  ศรช านิ  เสนอขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันามหาวิทยาลยั ดงัน้ี 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรมีแผนส่งเสริมสวสัดิภาพ และหลักประกันความ
มัน่คงของอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากร ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ๑.๑ ดา้นสุขภาพ 
  - การตรวจสุขภาพ  การจดัการภาวะความเส่ียง 
   - การประกนัสุขภาพ ท่ีจะท าให้บุคลากรไดรั้บบริการสุขภาพ
ดีกวา่มหาวทิยาลยัอ่ืน 
  - การอาชีวอนามยั  เช่น  สภาพแวดลอ้ม  ฝุ่ นละออง 
  - อาหาร 
  - กิจกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพ  เช่น  การออกก าลงักาย  กีฬา 
 ๑.๒ การศึกษา และการเรียนรู้ เช่น 
  - คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์พกพา และการเช่ือมต่อบริการ
อินเตอร์เน็ตฟรี 
  - การด าเนินการบริหารกองทุนสนบัสนุนงานวิจยัเชิงรุก 
   - กองทุน ต ารา หรือวารสาร  เพื่อให้มีผูส้นบัสนุนการท าต ารา 
และยกระดบัวารสารมหาวทิยาลยั 

/- การมีเครือข่ายร่วมกบั... 
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  - การมี เครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้านอาจารย ์ 
นกัศึกษา  และกิจกรรมนกัศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
  - การท าโครงงานวจิยั ร่วมกบัเอกชนและสภาอุตสาหกรรม 
  - โครงการส่งเสริมกิจกรรมเฉพาะกบัหน่วยงานราชการ 
  - โครงการส่งเสริมกิจกรรมเฉพาะร่วมกบั อบต. เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต 
 ๑.๓ การเงิน 
 - การเปิดบริการวชิาการเชิงการตลาด และ CSR 
  - แหล่งเงินกูเ้พื่อเป็นสวสัดิการ 
 - การส่งเสริมการออม  LTF, พนัธบตัร 
 - บา้น  และสินทรัพยอ่ื์น ๆ 
 ๑.๔ ส่ิงแวดลอ้ม และสวสัดิการทัว่ไป 
 - การพฒันารูปลกัษณ์และ Identity ของมหาวิทยาลยัทั้งศูนยใ์น
และศูนยน์อกท่ีตั้งใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
  - การจดัการดา้นรางวลัแบบกลยทุธ์ 
 - การวิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มเชิงรุก  :  การจดัการขยะ  การจดัการ
น ้าเสีย  การแกไ้ขปัญหาโลกร้อน 
 ๒. แผนพฒันาความเป็นเลิศ  (Centre  of  Excellence)  เช่น 
  - การพฒันาวชิาชีพครู และสถาบนัการศึกษาครุศาสตร์ขั้นสูง 
  - สถาบนัภาษาและวฒันธรรม 
 - สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง 
 - การประกนัคุณภาพการศึกษา การวดัและประเมินผล 
 - งานวจิยัและพฒันาเกษตร  “ขา้ว” 
  - ศูนยส่์งเสริมงานวจิยัการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพบางคลา้ 
 ๓. แผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกท่ีมิใช่บอกเพียงว่ามหาวิทยาลยัมีกิจกรรม
อะไร แต่ตอ้งมียทุธศาสตร์ ยทุธวธีิเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. แผนการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ท่ีมีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการส่ือสาร รวมทั้งปรับรูปแบบการประชุม 
  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชิน  นิธิไชโย  ใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ๑. ยา้ยท่ีจอดรถรับ-ส่งนักศึกษาไปท่ีบริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ 
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษามาใชบ้ริการท่ีอาคารบรรณราชนครินทร์ เพิ่มข้ึนได ้

/๒. อินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ... 
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  ๒. อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ควรอยูบ่ริเวณท่ีนกัศึกษาสะดวกท่ีจะเขา้ไปใชบ้ริการ 
 ๓. มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีการสอบคดัเลือกนักศึกษาแลว้จดัทรัพยากร
เพื่อสนบัสนุนอย่างเต็มท่ี แมจ้ะมีจ านวนนกัศึกษาน้อยก็จะเป็นการยกระดบัคุณภาพมหาวิทยาลยัได้
ทางหน่ึง 
 ๔. การจดัประชุมของมหาวิทยาลยัแต่ละคร้ังมกัไม่ไดรั้บความร่วมมือใน
การเขา้ประชุมทั้งจากอาจารยแ์ละบุคลากร ทั้งน้ีเพราะไม่มีการน าผลการประชุมมาอยา่งเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งไม่มีการด าเนินการกบัผูท่ี้ไม่เขา้ประชุม 
 ๕. ควรปรับปรุงป้อมยามดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัท่ี อ.เมือง เน่ืองจากท่ีมี
อยูมี่สภาพท่ีไม่กนัแดดไม่กนัฝน 
  มติที่ประชุม ให้กลั่นกรองข้อเสนอข้างต้น เป็นข้อมูลในการประชุม 
สัมมนาร่วม 
 
 เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ         
นัดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร์  บางคลา้  แลว้ปิดประชุม    
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๑๕  น. 
 
             ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร 
               นางนฤชล  เรือนงาม           นางพรพรรณ  นินนาท          
                   ผู้จดบันทกึการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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