
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๒ 

วันอาทิตยที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๒ 
ณ หองประชุม ชั้น ๔ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 

 

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

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. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง 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. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

 

ผูเขารวมประชุม /
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ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๙.๓๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร เร่ือง การสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป ๒๕๕๒ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทดแทนกรรมการทานท่ีลาออกไป ๑ ทาน โดย
เสนอช่ือไดคนละไมนอยกวา ๑ ช่ือ ท่ีสํานักงานอธิการบดี ระหวางวันท่ี ๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวน
วันหยุดนักขัตฤกษ  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร เร่ือง การสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป ๒๕๕๒ 
เพื่อคณะกรรมการสรรหาฯ จะไดพิจารณาคุณสมบัติ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและ
แตงต้ังตอไป 
   ท่ีประชุม รับทราบ  

 
 ๑.๒ ญัตติการขอใชท่ีดินสาธารณประโยชนเพื่อกอสรางเรือนจํากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทราแหงใหม 
   ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีมติใหท่ีดินสาธารณประโยชน
บริเวณติดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ดานทิศเหนือ เพ่ือกอสรางเรือนจํากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แหงใหม ซ่ึงเรือนจํากลางจังหวัดไดรับอนุมัติงบประมาณเพ่ือการกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ไวเรียบรอยแลว จากการรังวัดท่ีดิน พบวาในพ้ืนท่ีดังกลาวมีส่ิงกอสรางของมหาวิทยาลัยอยู 
ไดแก ร้ัวของมหาวิทยาลัยบางสวน และอาคารปฏิบัติการเกษตร รวมพ้ืนท่ีประมาณ ๖๔ ไร (รวมพื้นท่ี
ถนน และคลองสาธารณะ)  แตสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ยืนยันมติ ขณะน้ีมหาวิทยาลัย
กําลังประสานเพ่ือใหมีการเปล่ียนแปลงจุด โดยจะมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร
อีกคร้ังประมาณวันท่ี ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒   
   ท่ีประชุม รับทราบ และมีมติ 

  ๑. ตั้งคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูรักษาราชการแทนอธิการบดีเปน
ประธาน  ดร.วิวัฒน  ศัลยกําธร  นายโชคชัย  ชวยณรงค  ผูชวยศาสตราจารยเอนก   เทพสุภรณกุล  และ

/ผูชวยศาสตราจารย … 
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  ๒. สาระสําคัญของเอกสารท่ีจะเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร 
คือ ประโยชนท่ีทองถ่ิน และองคการบริหารสวนตําบลหัวไทรไดรับอยางเปนรูปธรรมจากมหาวิทยาลัย 
และแผนการดําเนินการตอเนื่องของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความมุงม่ันในการพัฒนาทองถ่ิน 

   ๓. ประสานเรือนจํากลางจังหวัดฉะเชิงเทราใหทราบและเขารวมประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี 
๕/๒๕๕๒  เม่ือวันอาทิตยท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  คํารับรอง  
และแผนปฏิบัติราชการของผูบริหาร  หนา ๔  บรรทัดท่ี  ๑๕ 
  จาก “-  การพัฒนาหลักสูตรใหม รวมท้ังการปดหลักสูตร ตองมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความตองการ และภาวะการมีงานทํารองรับ โดยหลักสูตรท่ีจะเปดใหม ตองไมซํ้าซอนกับหลักสูตรท่ีมีอยู” 
 เปน  “-  การพัฒนาหลักสูตรใหม ตองมีงานวิจัยเกี่ยวกับความตองการ และ
ภาวะการมีงานทํารองรับ โดยหลักสูตรท่ีจะเปดใหม ตองไมซํ้าซอนกับหลักสูตรท่ีมีอยูเดิม และควรมี
การศึกษาดวยวาหลักสูตรใดบางท่ีควรจะปด” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การถวายปริญญากิตติมศักดิ ์
     ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี หารือเกี่ยวกับวันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จะไปถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระพรหมเวที   
 มติท่ีประชุม ใหประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๒  และไปรวมถวายปริญญากิตติมศักดิ์  ในวันดังกลาว 

 
 ๓.๒ ผลการพัฒนาการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีมติใหรายงานการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา โดยใหเห็นการเปล่ียนแปลงตอท่ีประชุมทุกเดือน จึงขอรายงานวาลาสุด
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสัมมนา เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อระดมแนวทางสูเปาหมายตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบายไว สรุปประเด็นสําคัญไดวา ส่ิงท่ีตองพัฒนาเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือน

/คือ ผูบริหารตอง… 
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  ๑. ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา นํารองในเร่ืองการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ  และสามารถเล้ียงตนเองได 
   ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ควรมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
และตอบสนองความตองการทองถ่ิน เชน เนนการผลิตครู  ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจโรงงาน การจัดต้ังสถาบันพัฒนาคุณภาพครู สถาบันวิทยภูมิพล 
รวมไปถึงการมีโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  และการเปน Resort University ของ
ภาคตะวันออก 
  ๓. มหาวิทยาลัยตองวางผังแมบทดานวิชาการและโครงการพิเศษ เพื่อ
แกปญหาทองถ่ิน โดยเง่ือนไขแหงความสําเร็จ คือ ตองพัฒนาทุกอยางเหมือนตัวเมืองใหม เพื่อใหความ
สะดวกแกอาจารย  นักศึกษา  บุคลากร  ท้ังดานท่ีพัก การเดินทาง ถนน น้ํา ไฟ รานคา กิจกรรมตาง ๆ 
ใหเกิดความตางท่ีดึงดูดใหคนมาอยู 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ผูบริหารตองสรางความพรอมใหมีการขับเคล่ือนตามแนวนโยบายท่ีสภา
มหาวิทยาลัยใหไว 
   ๒. การประชุมเพ่ือการขับเคล่ือนตองโนมนาวใหเกิดแนวคิดและแนวทาง
เชิงบวก ในการแกไขปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
  ๓. นํากลยุทธท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยใหไวขยายผลสูการปฏิบัติ ไดแก การนาํ
รองสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  การสรางเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาปจจัยพื้นฐาน 
การบริหารงานบุคคล  เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เกิดความตางท่ีดึงดูดใหคนมา
อยู/มาปฏิบัติงาน  
   มติท่ีประชุม 
  ๑. การเสนอผลการดําเนินงานขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
บางคลา มหาวิทยาลัยตองเสนอแผนปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงตามนโยบาย โดยอาจศึกษา
ขอมูลจากผูรู หรือองคความรู แตมิใชเสนอปญหาท่ียังไมไดแกไข 
   ๒. ใหจัดเร่ืองผลการดําเนินการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
บางคลา เปนวาระในการประชุมทุกคร้ัง โดยใหรายงานผลวาไดดําเนินการอะไร แกไขปญหาอะไร/

/อยางไร และเกิดการ… 
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  ๓. แจงขอมูลการศึกษาและพิจารณาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร บางคลา ในอดีต ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิใหม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ คํารับรอง และแผนปฏิบัติราชการของผูอํานวยการ   
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา จากการที่สภามหาวิทยาลัย มี
ประกาศแตงตั้งผูอํานวยสถาบัน สํานัก ศูนย ไปแลวนั้น และมีมติใหผูอํานวยการนําเสนอแผนปฏิบัติ
การท่ีจะใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะใน
การพัฒนา ดังนั้น ผูอํานวยการทั้ง ๔ คน จึงมานําเสนอแผนปฏิบัติราชการตอสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ 
   ประธานฯ ท่ีประชุม มีขอสังเกตวา สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรพิจารณา         
เชิงนโยบายแกมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพิจารณาในระดับแผนปฏิบัติการ ควรนําเสนอตออธิการบดีเพื่อ
เปนการรับรองการปฏิบัติงานตออธิการบดี มิฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยก็จะกลายเปนองคกรทําหนาท่ีให
ขอเสนอแนะและขับเคล่ือนการบริหารงานแทนอธิการบดีเสียเอง 
  อยางไรก็ตาม เม่ือผูอํานวยการเสนอแผนปฏิบัติราชการตามท่ีกําหนดไวใน
วาระเรียบรอยแลว ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๑. ควรสรางจุดแข็งในการพัฒนาทองถ่ินภาคตะวันออกตอนบน รวมท้ัง
ชายแดนไทย-กัมพูชา ดวยงานวิจัยท่ีบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อเปนคลังแหงองคความรูภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานขอมูลท่ีสมบูรณเกี่ยวกับลุมน้ําบางปะกง แลวจึงเจาะลึกลงในระดับหมูบาน 

  ๒. ควรสรางกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง 
 ๓. ควรมีแผนปฏิบัติการระยะส้ัน-ยาว ในการสงเสริมงานสรางสรรคและ
ส่ิงประดิษฐท่ีนําไปสูการสรางคุณคาเพิ่ม 

 ๔. ควรคํานึงถึงงานวิจัยเรงดวนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา ท้ังการใชพื้นท่ี การเรียนการสอน  และการวิจัยเพื่อหาวิธีทําใหนักศึกษา
ตองการมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 

๕. ควรมีการบูรณาการงานวิจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดเปนนวัตกรรม   
 ๖. ควรมีแผนการเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย เพ่ือใหไดรับการจัดลําดับท่ี 
ดีข้ึน  เชน  จากลําดับ ๗ ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนลําดับ ๕  หรือจากลําดับ ๑๕ ของงานวิจัยดาน
สังคมในระดับชาติ เปนลําดับ ๑๐ เปนตน 

/๗. ประสานหนวยงาน… 
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 ๗. ประสานหนวยงานระดับทองถ่ินเพื่อขอรับงบประมาณในการทําวิจัยท่ี
สอดคลองความตองการของแตละหนวยงาน 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ท่ีประชุมเสนอใหทบทวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟตแวร 
รวมท้ังระบบการบริหารจัดการท่ีมีอยู วาเหมาะสมหรือไม แลวเสนอแผนปรับปรุงระบบ และการ
บริหารจัดการแตละป  ท้ังนี้ ใหหารืออธิการบดีกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ยังคงเปนมหาวิทยาลัยท่ีจํากัด
การรับนักศึกษา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชจึงยังตองคํานึงถึงความใกลชิดระหวางอาจารย
และศิษย  ซ่ึงจะตางจากมหาวิทยาลัยเปด ดังนั้น จึงควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอนบางสวน   
  ๒. การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการ ตองคํานึงถึงการพัฒนาปจจัย  
๖ ประการท่ีนําสูความเปนเลิศทางวิชาการ ไดแก  ผูเรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม อาจารยและบุคลากร
หลักสูตร  การเรียนการสอน   การบริหารจัดการ  และสถานท่ีอุปกรณ 
  ศูนยศิลปะ วัฒนธรรม และทองถ่ิน 

  ๑. ควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรมรวมสมัย สอดคลองกับคนรุนใหม 
มีรูปแบบท่ีสรางสรรคและพัฒนา   มิใชจัดเฉพาะกิจกรรมตามปฏิทินวันสําคัญ 

  ๒. รวมมือกับชุมชนทองถ่ิน และดึงบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอก
มารวมขับเคล่ือนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๓. ควรมีงานวิจัยท่ีเนนทองถ่ินซ่ึงเปนปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัย และ
จัดทําฐานขอมูลศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อสรางจุดแข็งและจุดขายใหมีมูลคาเพิ่ม 

  ๔. เพิ่มความสําคัญในการจัดกิจกรรมภายในเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณภาพทางวัฒนธรรม 

  ๕. การนํ า เสนอเป าหมาย เ ชิงป ริมาณ  ควรมีข อ มูลยอนหลัง  ๓  ป 
ประกอบการพิจารณาดวย 

  มติท่ีประชุม   
  ๑. กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดานการสงเสริม
งานวิจัยวา อาจารยตองมีงานวิจัยอยางนอย ๑ เร่ือง ใน ๔ ป  
 ๒. การเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยตองมี
งานวิจัยรองรับ 

๓. ตองมีงานวิจัยท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมท่ีอางอิงได และตอยอดได  

/๔. ทบทวนการจัด… 
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 ๔. ทบทวนการจัดระบบการบริหารจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีความเช่ือมโยงเหมาะสม คุมทุน และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ๕. หนวยงานตาง ๆ และมหาวิทยาลัยตองมีแผนงานเพื่อสรางรายได 
 ๖. คณะตาง ๆ ตองมีแผนงานเพ่ือใหบรรลุพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมดวย มิใชใหเปนพันธกิจของศูนยศิลปะ วัฒนธรรมฯ เพียงหนวยงานเดียว 
 

 ๔.๒ พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ใหแกบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระดับผูบริหาร และผูสนับสนุน เพื่อใหมีคุณวุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา มา
ตั้งแตป ๒๕๔๕ และไดปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ มาตั้งแตป ๒๕๔๙ และเพื่อใหสาระความรูในหลักสูตรชัดเจน
สอดคลองกับขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ คณะ
ครุศาสตร จึงไดปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงสาระสําคัญ คือ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา และอาจารย
ประจําหลักสูตร ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
พิจารณาเห็นชอบและเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
  มติท่ีประชุม มอบเลขานุการเวียนเอกสารแสดงขอเปรียบเทียบส่ิงท่ีปรับแก
ระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง กับขอบังคับคุรุสภา เพื่อขอมติจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน เพื่อจะไดเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/รับรอง 
ตอไป 
 

   ๔.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือ
วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและ
จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๒ ท่ีแกไขจากระเบียบสภาประจําสถาบัน
ราชภัฏราชนครินทร วาดวยการเก็บ-จายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๓ 
เฉพาะในสวนของการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต โดยมีการปรับอัตราการเก็บและจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
พิจารณาใหความเห็นชอบ และเห็นควรใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  มติท่ีประชุม  มอบคณะกรรมการกฎหมายพิจารณากล่ันกรองในเบ้ืองตน 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป  

/เน่ืองจากจํากัด… 
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  เนื่องจากจํากัดดวยเวลา ประธานท่ีประชุมจึงขอใหนําวาระท่ีเหลือไปพิจารณาใน
การประชุมคร้ังตอไป วันเสารท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๔ อาคาร
สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๓๐   น. 
 
   นางนฤชล  เรือนงาม                นางพรพรรณ  นินนาท 

                         ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
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