
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

วันเสารที่   ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

-------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานวุัฒน นายกสภามหาวิทยาลัย                    ประธาน 
 ๒. พระปริยัติกิจวิธาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชัย ชวยณรงค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๔.   นายเดชา  ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายวิจิต แกวเกิดเคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
 ๘.   ศาสตราจารยสุชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. ดร.สุชาติ เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเอนก เทพสุภรณกุล  อธิการบดี  กรรมการ 
 ๑๑. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยเฟองฉัตร ภัทรวาณิชย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเมธี พรมศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยประยุทธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล   วิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยวัชรพงษ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพรพรรณ   นินนาท รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ติดภารกิจอ่ืน) 
 ๒.   นายชัยวัฒน  ศิริอําพันธกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (ติดภารกิจอ่ืน) 
 ๓. ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจอ่ืน) 

/ผูเขารวมประชุม



 -๒-

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ือง แตงต้ังกรรมการบริหาร
งานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
  นายกสภามหาวิทยาลัย ออกประกาศแตงต้ัง อาจารยจินดา  เนื่องจํานงค 
ผูอํานวยการศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและทองถ่ิน เปนกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ผูแทน
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย ตั้งแตวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  เนื่องจากกรรมการฯ ผูแทน
ผูอํานวยการคนเดิมไดพนจากตําแหนงผูอํานวยการกอนครบวาระ  

ท่ีประชุมรับทราบ     
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คร้ังท่ี                 
๕/๒๕๕๓  เม่ือวันเสารท่ี  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย นําเสนอวาคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคล่ือนดานการบริหารจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณาการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม            
คร้ังกอน และสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณา
แลวมีมติเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 
  ๑. ใหมหาวิทยาลัยยุติการรับนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนใน ๑๒ ศูนย
เดิม และยุติการรับนักศึกษาบางหลักสูตรท่ีเปดสอนใน ๔ ศูนยเดิม ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ โดยให
ทําการสอนนักศึกษาที่ศึกษาอยูเดิมใหสําเร็จการศึกษา สวนหลักสูตร และ ๔ ศูนย ท่ียังคงเปดสอนมี
ดังนี้ 
 ๑.๑ ศูนยชลบุรีสุขบท เปด ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการ)  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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  ๑.๒ ศูนยโรงเรียนจอมเทียนบริหารธุรกิจ เปด ๒ หลักสูตร ไดแก  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
  ๑.๓ ศูนยโรงเรียนวัดปาประดู เปด ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
  ๑.๔ ศูนยโรงเรียนวัดเขียนเขต เปด ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  
   ท้ังนี้ไดพิจารณาจากความตองการศึกษาตอของนักศึกษาในสาขาวิชาท่ี           
เปดสอน ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาท่ีเหมาะสม รวมท้ัง
ศักยภาพในดานตาง ๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒. ใหมหาวิทยาลัยจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปดสอน ณ ศูนยนอก
ท่ีตั้ง ๔ ศูนยขางตน รวมท้ังปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับการใช
สถานท่ีโดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนใหครบถวนสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงพบวามหาวิทยาลัยตองจัดหาอาจารยประจํา
หลักสูตรเพิ่มอีก ๓๕ คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวตองมีภารกิจเชนเดียวกับอาจารยประจํา
ภายในมหาวิทยาลัย 
   นอกจากนี้ไดหารือโดยวาจากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบแลววา เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะปดศูนย และยุติการรับ
นักศึกษาใหม จึงใหมหาวิทยาลัยแจงขอมูลจํานวนนักศึกษาแตละสาขาวิชาในแตละศูนยใหการศึกษา 
พรอมท้ังระบุวาจะยุติการรับนักศึกษาเพ่ิมของศูนยใด หลักสูตร (สาขาวิชา) ใด เม่ือไร และจะรับ
นักศึกษาหลักสูตร (สาขาวิชา) ใด ตอเนื่องในศูนยใด เม่ือไร โดยจะสงขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร
ใหในภายหลัง 
   ประธานกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานดานการบริหาร               
จัดการศึกษานอกท่ีตั้ง เสนอเพ่ิมเติมวา หลักคิดของการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งตองเปดงาย และปดงาย 
เม่ือพิจารณาเห็นวาศักยภาพไมพรอม 
  ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดของ  ๑๖  ศูนย  และผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการท้ัง ๒ ชุด แลวมีขออภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปขอสังเกตไดดังน้ี 
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   ๑. การจางอาจารยเพิ่มควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงอนาคตดวยวาสาขาท่ี
จะจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรมาน้ันยังคงเปนท่ีตองการหรือไม  และคุมทุนหรือไม 
   ๒. ควรรับอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท-เอก ท่ีผานงานวิจัย เพื่อจะได
ชวยพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 
   ๓. เนื่องจากจํานวนอาจารย ท่ีตองการรับมีจํานวนมาก  แตระยะเวลา           
การจางส้ันไมม่ันคง ขณะท่ีคาตอบแทนคอนขางนอย จึงเกรงวาจะไมมีผูมาสมัคร  ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรปรับอัตราเงินเดือนของอาจารยในศาสตรท่ีมีความกาวหนา หรือสาขาขาดแคลน เพื่อจะไดมีโอกาส
เลือกคนมีศักยภาพเขามาทํางาน 
   ๔. เนื่องจากทําเลที่ตั้งของศูนยใหการศึกษา ๔ ศูนยท่ีเสนอใหเปดสอนนั้น
สวนใหญอยูในพื้นท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก จึงเห็นควรพิจารณาพื้นท่ีแถบนิคมอุตสาหกรรมแถบ
จังหวัดปราจีนบุรีซ่ึงอยูใกลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลาดวย 
   ๕. การกําหนดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ๕ คน นั้น มีหลักการมาจากการ
มีอาจารยท่ีสอนตรงศาสตร ๓ คน และอาจารยท่ีสอนวิชาการศึกษาท่ัวไป ๒ คน อยางไรก็ตามอาจลด
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไดกรณีท่ีนักศึกษาในหลักสูตรท่ีเปดสอนศูนยนอกท่ีตั้งนั้นมีสัดสวน
การเรียนท่ีมหาวิทยาลัย ณ ท่ีตั้ง : ศูนยนอกท่ีตั้ง ๕๐ : ๕๐ ก็จะสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร           
ชุดเดียวกันได หรืออาจใชวิธีการเรียนทางไกลเพื่อลดจํานวนผูสอน 
  ๖. มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาเพื่อเพ่ิมจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอก 
  ๗. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยการตลาด (marketing survey) เปนหนวยให
ขอมูลประกอบการพิจารณาเปด-ปดศูนยใหการศึกษา 
  ๘. มหาวิทยาลัยอาจปรับแนวทางการสอนเปนการจัดฝกอบรมชุดวิชาท่ี
สามารถเทียบโอนหนวยกิตได และมีการสอบเขา-สอบออก 
  ๙.  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  ๑๑  (พ .ศ . 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกําหนดกรอบการพัฒนาประเทศ โดยจะเนนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหมี
ความเขมแข็งท้ังดานอาชีพ รายได และการศึกษา จึงเปนโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร             
จะมีสวนรวมโดยจัดทําโครงการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน และมุงพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ
ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม และความสงบสุข 
  มติท่ีประชุม 
   ๑. เห็นชอบรายละเอียดของศูนยใหการศึกษา ท้ัง ๑๖ ศูนย โดยใหเพิ่มสาระ
ในศูนยท่ีจะเปดสอนตอเนื่องวาจะปรับปรุงแกไขคุณภาพ มาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑกอนจึงจะรับ
นักศึกษาเพื่อใหมหาวิทยาลัยเสนอขอมูลตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

/๒. เห็นชอบใหยุติการรับ...
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   ๒. เห็นชอบใหยุติการรับนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนใน ๑๒ ศูนย และ
ยุติการรับนักศึกษาบางหลักสูตรท่ีเปดสอนใน ๔ ศูนย ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ โดยใหทําการสอน
นักศึกษาเดิมจนสําเร็จการศึกษา สวนหลักสูตรและศูนยท่ียังคงทําการสอนตอเนื่องใน ๔ ศูนย ไดแก 
 ๒.๑ ศูนยชลบุรีสุขบท เปด ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการ)  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  ๒.๒ ศูนยโรงเรียนจอมเทียนบริหารธุรกิจ เปด ๒ หลักสูตร ไดแก  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
  ๒.๓ ศูนยโรงเรียนวัดปาประดู เปด ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
  ๒.๔ ศูนยโรงเรียนวัดเขียนเขต เปด ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  
  ๓. เห็นชอบใหเสนอขอมูลจํานวนนักศึกษา และปการศึกษาที่จะยุติหรือ           
รับเพิ่ม ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ๔. มอบมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการปรับปรุงแกไขคุณภาพมาตรฐานตาง ๆ 
ของการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
   ๕. มอบคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานดานการบริหาร         
จัดการศึกษานอกที่ตั้งนําขอสังเกตจากท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนานโยบายและ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 
 

 4๓.๒ (ราง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เ ร่ือง  แตง ต้ัง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาบัดนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการให
ไดมาซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เรียบรอยแลว 
จึงนําเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
ราชนครินทร เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    
 

 ๓.๓ การติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย 
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอใหคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแตละชุด รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยทุก ๒ เดือน โดยควรมี

/แผนการทํางานที่...
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แผนการทํางานท่ีชัดเจนในชวง ๒ ป เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาใหการสนับสนุน และเสนอ
ขอสังเกตเกี่ยวกับการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา วาอาจตองพิจารณาทบทวน
แนวคิดการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา วาควรทําอะไรกอนหลังระหวาง          
การทํามหาวิทยาลัยใหเปนเมืองกอน หรือทําชุมชนทองถ่ินรอบ ๆ ใหเปนเมืองกอน 
  มติท่ีประชุม 
   ๑. เห็นชอบ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดวาระความกาวหนา
ของการพัฒนาและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก ๆ ๒ เดือน โดยประสาน
ขอมูลจากเลขานุการของคณะกรรมการแตละชุด 
   ๒. มอบคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา นําขอสังเกตจากนายกสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณา 
 
 ๓.๔ คณะกรรมการพิจารณากําหนดการเล่ือนระดับอัตราเงินเดือนผูบริหาร          
ซ่ึงไมเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย หารือวาคณะกรรมการ
พิจารณากํ าหนดการเ ล่ือนระดับอัตราเ งินเดือนผูบริหารซึ่ งไม เปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีแตงต้ังนั้นยังไมมีเลขานุการ จึงเห็นควรใหมี
การแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการดังกลาว 
  มติท่ีประชุม มอบอธิการบดีเสนอบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณากําหนดการเล่ือนระดับอัตราเงินเดือนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาแนวทางการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ ๑๒ เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความ
เห็นชอบใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาปรับเกณฑ
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เนื่องจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ยังไมสามารถดําเนินการไดทัน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดเดิมไดกําหนดไวเพื่อใชในการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ี 

/๑. การประเมินผลงาน...
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   ๑. การประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และหนวยงาน แบงเปน ๒ สวน คือ 
   สวนท่ี ๑ ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามแผน 
   สวนที่ ๒ ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบ Balance Scorecard  
 ๒. การประเมินผูบริหารปรับสัดสวนมิติการประเมินระดับความสําเร็จของ
การบริหารงาน : มิติความสามารถในฐานะผูบริหาร จาก ๗๐ : ๓๐ เปน ๕๐ : ๕๐ โดยนําผลการสํารวจ
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาประเมิน 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกต ดังนี้ 
  ๑. การประเมินผูบริหารนี้เปนการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา และควรเปน
ประโยชนตอการพิจารณาเล่ือนระดับอัตราเงินเดือนผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือน ท้ังนี้อาจ
พิจารณาประเมินจากผลปฏิบัติงานตามคํารับรองระหวางผูบริหารกับผูบริหารระดับสูง หรือสภา
มหาวิทยาลัย 
 ๒. ขอมูลการสํารวจความเห็นผู เกี่ยวของเปนรายบุคคลจะผูกโยงกับ
ความรูสึกที่เปนบวกหรือลบท่ีผูใหความเห็นมีตอผูรับการประเมิน ดังนั้นจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ
หรืออาจสํารวจความเห็นจากองคกรท่ีเกี่ยวของแทนการสํารวจรายบุคคลอยางไรหรือไม จึงควรมี
ความเห็นจากผูรับการประเมินเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวนี้ดวย 
  มติท่ีประชุม 
  ๑. เห็นชอบในแนวทางการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และหนวยงาน 
 ๒. มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ทําความเขาใจและรับฟงความเห็นจากผูรับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผูบริหารที่เสนอ 
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบอีกคร้ังในการประชุมคร้ังตอไป 
 
  ๔.๒ พิจารณาเลือกผูแทนเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาดวยอาจารยชอมณี  สุคันธิน ได
ลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผูแทนจาก             
สภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงขณะนี้                
สภาวิชาการไดเลือกรองศาสตราจารย ดร.พงษ  หรดาล  เปนผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิรวม
เปนกรรมการเรียบรอยแลว 
  มติท่ีประชุม  เลือกนายเดชา  ดีผดุง เปนผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์  เปนผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทน
คณาจารย เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

/๔.๓ (ราง) ขอกฎหมาย...
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 ๔.๓ (ราง) ขอกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในนามของเลขานุการกรรมการกฎหมาย 
นําเสนอวาคณะกรรมการกฎหมายไดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับ          
สวนงานภายใน รวม ๓ ฉบับ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยบางฉบับมีขอสังเกต
เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
   ๔.๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหาร
และการดําเนินงานของสวนงานภายใน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
    คณะกรรมการกฎหมายพิจารณาเห็นว า เนื่ องจากขอบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท่ีเพิ่งประกาศใชนั้นไดยกเลิกขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีมีอยูเดิมท่ีเกี่ยวของท้ังหมด โดยมีบทเฉพาะกาลไว
เพียงใหมีการดําเนินงานตอไปไดในสวนท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับ แตมิไดระบุใหคณะกรรมการท่ี
มีอยูเดิมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดในระหวางท่ียังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการประจําตามขอบังคับ
ดังกลาว ทําใหการทํางานของคณะกรรมการตองหยุดชะงักอาจเกิดผลกระทบตอการทํางานได  
ประกอบกับมีขอสังเกตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวาควรเพ่ิมคณบดีทุกคณะเปนคณะกรรมการประจํา
สวนงานภายในท่ีมีพันธกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตเพื่อใหรับทราบขอมูลเชิงนโยบายในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน (ฉบับท่ี ๒) โดยมีขอสังเกต
เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการประจําสวนงานภายในดังกลาววาหากตองการใหมีคณบดีเปน
กรรมการประจําก็ควรมีเฉพาะคณบดีท่ีเกี่ยวของเทานั้น 
    ท่ีประชุมมีขออภิปรายสรุปไดดังนี้ 
  ๑. สภาวิชาการควรใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารคณะ รวมท้ัง
ทบทวนบทบาทหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะตาง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน 
คณะควรมีบทบาทในการจัดหาผูสอน และจัดการศึกษาในหลักสูตร/หรือวิชาท่ีเปนศาสตรของคณะ 
รวมท้ังคณะควรมีกรรมการที่เกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษาอยางไร หรือไม สวนบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาท
ในการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐาน การสอบเขา การสําเร็จการศึกษา และรับผิดชอบหลักสูตร                      
สหวิทยาการ เปนตน 
  ๒. องคประกอบคณะกรรมการประจํา บัณฑิตวิทยาลัยควร
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยท่ีใหเนนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา              
ครุศาสตร  และสหวิทยาการ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบใน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ราชนครินทร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... โดยเพิ่ม 
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รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานวิชาการเปนรองประธาน คณบดีคณะท่ีเปดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกคณะ ประธานหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงเลือกกันเองจากประธาน
สาขาวิชาเปนกรรมการประจําสวนงานภายในที่มีพันธกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ๔.๓.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการพัสดุของ
สวนงานภายใน พ.ศ. .... 
 มติท่ีประชุม 
  ๑. เห็นชอบใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร          
วาดวยการพัสดุของสวนงานภายใน พ.ศ. .... โดยใหปรับวงเงินท่ีหัวหนาสวนงานภายในมีอํานาจอนมัุติ
จัดหาพัสดุดวยวิธีตกลงราคาในขอ ๗ (๑) จากไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/คร้ัง เปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คร้ัง 
เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๒. มอบหัวหนาสวนงานภายในศึกษาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การพัสดุไวดวย ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด กรณีท่ี
ตองมีผูรับผิดชอบพัสดุท่ีชํารุดเสียหายหรือสูญหาย 
 
  ๔.๓.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยคาตอบแทน
การประชุมของสวนงานภายใน พ.ศ. .... 
  สาระบัญญัติท่ีสําคัญ คือ ระบุผูมีสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนการประชุม 
และใหแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนการประชุมของสวนงานภายใน พิจารณากาํหนด
อัตราจากขอมูลรายรับจายของแตละสวนงาน ท้ังนี้ คณะกรรมการกฎหมายใหขอสังเกตวา อัตรา
คาตอบแทนการประชุมของกรรมการในระนาบเดียวกันไมควรตางกันมาก 
 มติท่ีประชุม มอบอธิการบดีกล่ันกรองขอมูลรายรับจายจากหัวหนา
สวนงานภายใน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยประกาศเปนคราว ๆ ไป 
 
  ๔.๔ พิจารณาขอสังเกตเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา คณะกรรมการกฎหมายในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศการแบงสวนงาน
ในสถาบันพัฒนาคุณภาพครูแลวมีขอสังเกตเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาเห็นวาปจจุบันสถาบันพัฒนาคุณภาพครูยังไมไดดําเนินงานเพื่อ 
พัฒนาคณาจารยของมหาวิทยาลัยแตอยางใด  อีกท้ังคณาจารยของมหาวิทยาลัยยังเปนผูมีสวนรวมใน
การพัฒนาครู ดังนั้นการกําหนดอํานาจหนาท่ีของกลุมงานแตไมมีการปฏิบัติ จะสงผลตอการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเห็นวาสมควรเพิ่มอํานาจหนาท่ีดังกลาวในอนาคต     

/ก็สามารถเพ่ิมเติม...
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ก็สามารถเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม จึงเสนอใหตัดคณาจารย ออกจากกลุมเปาหมายในภาระหนาท่ี
ของกลุมงานในสถาบันพัฒนาคุณภาพครู   
 ๒. เพื่อใหสถาบันพัฒนาคุณภาพครูสามารถทํางานรวมกับเครือขายการ
ประกันคุณภาพเครือขายอ่ืนไดนอกเหนือจากเครือขาย สมศ.   จึงไมควรระบุช่ือเครือขายเปนการเฉพาะ 
เจาะจง  ท้ังนี้ เสนอใหแกไขช่ือ “กลุมงานศูนยเครือขาย สมศ. และศูนยฝกอบรมผูประเมินภายนอก” เปน 
“กลุมงานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยตัด “และศูนยฝกอบรมผูประเมินภายนอก” ออก 
เนื่องจากตองไดรับการรับรองจากหนวยงานหลัก จึงจะต้ังเปนศูนยฯ ดังกลาวได มิใชจะตั้งไดดวยตนเอง 
  ๓. เสนอแนะใหสถาบันพัฒนาคุณภาพครูประสานกับคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เกี่ยวกับนโยบาย และหลักสูตรในการพัฒนาครู  
รวมท้ังการติดตามครูท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และครูในทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการพัฒนาครู 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอสังเกตในขอ ๒ และมอบคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพัฒนาคุณภาพครูพิจารณาขอสังเกตและขอเสนอแนะในขอ ๑ และ ๒ แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานการผลิตและพัฒนาครูพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ซ่ึงหลักสูตร
ดังกลาวไดรับสมัครนักศึกษาปเวนป มาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๕ แตเนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ีสมัคร
เรียนมีนอยมาก และสําเร็จการศึกษาหมดแลว จํานวน ๘, ๗ และ ๕ คน ท้ังยังเปนหลักสูตรเกาเม่ือคร้ัง
ยังเปนสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  ประกอบกับปจจุบันสาขาวิชาไดพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเรียบรอย
แลว  สภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ พิจารณาแลวเห็นควร
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปดหลักสูตรไดตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอสังเกต ดังนี ้
  ๑. มหาวิทยาลัยตองมีเกณฑการเปดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
  ๒. มหาวิทยาลัยตองมีเกณฑการปดหลักสูตรท่ีชัดเจน เชน พิจารณาจาก
จํานวนนักศึกษา จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และศักยภาพอ่ืนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
รวมท้ังจุดคุมทุน  เปนตน ท้ังนี้ ตองจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาท่ีมีอยูเดิมใหสําเร็จการศึกษา 
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  ๓. มหาวิทยาลัยตองพิจารณาจําแนกสาเหตุท่ีทําใหจํานวนนักศึกษานอย เพือ่
ประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาดวยวา มีสาเหตุจากศาสตร หรือสาเหตุจากคน  
  มติท่ีประชุม  มอบสภาวิชาการพิจารณาภาพรวมของการบริหารจัดการศึกษา
ทุกหลักสูตร เกณฑการเปดและปดหลักสูตร และอ่ืน ๆ แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนานโยบายและ
ขับเคล่ือนดานการจัดการศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
 ๔.๖ พิจารณาขอหารือบทบาทหนาท่ีสภาวิชาการเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา สภาวิชาการ หารือความชัดเจน
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสภาวิชาการที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ 
ระบุใหสภาวิชาการมีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง และถอดถอนศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิ เศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ  ขณะท่ี ก.พ.อ. ออกประกาศ เร่ืองหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ทําหนาท่ี
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผูดํารงตําแหนงทางวิชาการดังกลาว รวมทั้งเสนอ ก.พ.อ. ตาม
แบบ ก.พ.อ. ท่ีกําหนด   
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามแนวปฏิบัติเดิมท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือคร้ัง
ดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และตําแหนงประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีไดประสานหารือกับคณะกรรมการท้ัง ๒ ชุด ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๑  
เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รับทราบ และถือเปนแนวปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัยโดยตรง  และแจงสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
  ๒. ใหสภาวิชาการเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ   ขอบังคับตอ                 
สภามหาวิทยาลัย  และรับทราบผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
 
 ๔.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเพื่อแตงต้ังอนุกรรมการ 
  ประธานกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนดานความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเพื่อ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการช่ัวคราวในการประสานขอมูลเฉพาะกิจดานตาง ๆ 

/มติท่ีประชุม มอบอธิการบดี... 



 -๑๒-

   มติท่ีประชุม  มอบอธิการบดีแตงตั้งคณะทํางานประสานขอมูลเฉพาะกิจ  
เพื่อใหคณะกรรมการชุดตาง ๆ พิจารณาประกอบการจัดทําแผนงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัยได โดย
ไมตองแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ  และเสนอเพื่อทราบ 
 ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ ขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย 
   เลขานุการสภาฯ  ขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมเพื่อแกไขขอบังคับ 
ดังตอไปนี้ 
  ๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และใหสิทธิ
ครอบคลุมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยดวย 
  ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการสรรหาอธิการบดี 
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนกรณกีารลงมติ   
  มติท่ีประชุม  
  ๑. เห็นชอบใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๒. เห็นชอบใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
สรรหาอธิการบดีตามเสนอ  โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการในการลงมติเลือกอธิการบดีตามมติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 
  เม่ือไมมีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกทาน แลว               
ปดประชุม โดยกําหนดประชุมคร้ังตอไปวันเสารท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองประชุม 
ช้ัน ๔ อาคารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา  
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  น. 
 
      นางนฤชล  เรือนงาม             นางพรพรรณ  นินนาท 
         ผูจดรายงานการประชมุ                          ผูตรวจรายงานการประชุม            
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