
- ๑ -  

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๗/๒๕๕๐ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๒๔   

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

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

ผู้เข้าประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  ท าหนา้ท่ีประธาน 
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๗.  อาจารยอุ์ทิน รวยอารี ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๘. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๙. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๒.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๓.  ดร.ลดัดา จาบถนอม  ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๑๔. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี  เลขานุการ    
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวฒิุ      
 ๔.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๖. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๗. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    
 ๘. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ   
 ๙. อาจารยว์รัิช จาบถนอม ประธานสภาคณาจารยฯ์  
 ๑๐.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   

 

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

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย (National Qualifications Framework for Education in Thailand : 
NQF) 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบในหลกัการ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย คาดวา่อาจใชเ้วลา ๓ ปี ในการเตรียม
ความพร้อมระหวา่งส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กบัสถาบนัอุดมศึกษา และ ๕ ปี ส าหรับ
การด าเนินงานเต็มรูปแบบ โดยหากหลกัสูตรใดด าเนินการโดยใช้กรอบมาตรฐานเป็นหลกัในการ
เรียนการสอน จะไดรั้บการข้ึนทะเบียนเพื่อรับรองตามกรอบ และใชป้ระกอบในการรายงานประกนั
คุณภาพได้ ทั้งน้ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลงัจะพิจารณาให้รวมเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรไวใ้น (ร่าง) น้ีดว้ย  
  วตัถุประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย โดยสรุป 
 ๑. เพื่อเป็นกลไกในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ๒. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุง  พฒันาการเรียนการสอน 
 ๓. เพื่อเช่ือมโยงระดบัและจุดเนน้การศึกษาให้เป็นระบบและประกนัได้
วา่ทุกแห่งมีความเท่าเทียมกนั และเทียบเคียงไดก้บัมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีในต่างประเทศ 
  ๔. เพื่อเป็นกรอบอา้งอิงในการประกนัคุณภาพภายนอก 
 ๕. เพื่อเป็นกรอบส่ือสารท่ี มีประสิทธิภาพต่อผู ้เ ก่ียวข้อง เก่ี ยวกับ
ความหมายของคุณวุฒิ และคุณลกัษณะของบณัฑิต  
 ๖. เพือ่ประโยชน์ต่อการยา้ยโอนนกัศึกษา 
  จึงเรียนคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดทราบ 
 มติทีป่ระชุม  
  ๑. รับทราบ   
   ๒. มอบฝ่ายวิชาการ สภาวิชาการ และคณะ ท าความเขา้ใจใน (ร่าง) ประกาศ 
ดงักล่าว 
 

/ระเบียบวาระที ่ ๒ … 
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ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๐  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี 
 ๑. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ หนา้ ๒  มติท่ีประชุม ขอ้ ๓   
  จาก  “๓.  กรณีหลกัสูตรท่ีเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยัแลว้แต่ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไม่ประทับรับทราบ ให้สาขาวิชาติดตามผลการพิจารณาของ       
ส านกังาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตอ้งแกไ้ขใหรี้บด าเนินการโดยไม่ตอ้งรอการแจง้แกไ้ข
เป็น ลายลกัษณ์อกัษร” 
  แกไ้ขเป็น  “๓. กรณีหลักสูตรท่ีเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายงัไม่ประทบัรับทราบ ให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการ
พิจารณาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตอ้งแกไ้ขให้รีบด าเนินการโดยไม่ตอ้งรอ
การแจง้แกไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 
 

 ๒.  แกไ้ขระเบียบวาระท่ี ๓.๓ มติท่ีประชุม ขอ้ ๓ หน้า ๕ บรรทดัท่ี ๖                       
“๓. มหาวทิยาลยัควรจดัเวทีเสวนา  (Top  of  the town) …”  ใหต้ดั “(Top of the town)”  ออกทั้งวงเล็บ 
 

  ๓. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๓.๑  หนา้  ๓  บรรทดัท่ี  ๑๙ 
   ขอ้อภิปรายจากขอ้ ๑  ขอ้ยอ่ยท่ี ๕ 
   จาก  “-  กิจกรรมบางอยา่งท่ีจดัข้ึนเพื่อเสริมจุดอ่อนของนกัศึกษา  เช่น  …”   
  เป็น  “-  กิจกรรมบางอยา่งท่ีจดัข้ึนเพื่อแก้จุดอ่อนของนกัศึกษา  เช่น  …” 
  

 ๔. เพิ่มมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๔.๓ หน้า ๗ “เห็นชอบให้ นายจ านงค ์  
สวมประค า และนายปรีชา   คชสิทธ์ิ เป็นผูแ้ทนผูท้รงคุณวฒิุในสภามหาวทิยาลยั เป็นกรรมการ” 
 

 ๕. แกไ้ขระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ขอ้  ๖.๘  หนา้ ๘  
  จาก  “๖.๘  ควรท า  “Bench Marking  ระหวา่งคณะ …” 
   เป็น  “๖.๘  ควรท า  “Benchmarking  ระหวา่งคณะ …”  และตดัขอ้ความ
ในวงเล็บ  “(………..)”  ออกทั้งหมด 
 

 ๖. เพิ่มขอ้ความระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  มติท่ีประชุม  ขอ้  ๒  หนา้  ๑๑ 
  จาก “๒. การประชุมคร้ังต่อไปให้รายงานการใช้งบประมาณท่ีสภา
มหาวิทยาลยัอนุมติั เพื่อการขบัเคล่ือนทั้ง ๒ คร้ังน้ี และรายงานการเคล่ือนยา้ยอาจารย ์นักศึกษา 
ตามมติสภาฯ” 
  เป็น “๒. การประชุมคร้ังต่อไปให้รายงานการใช้งบประมาณท่ีสภา
มหาวิทยาลยัอนุมติั เพื่อการขบัเคล่ือนทั้ง ๒ คร้ังน้ี และรายงานการเคล่ือนยา้ยผู้บริหาร อาจารย ์        
นกัศึกษา ตามมติสภาฯ” 

/ระเบียบวาระที ่๓  เร่ือง… 
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ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
  ๓.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ประธานน าความเห็นนายกสภามหาวิทยาลยัเสนอต่อท่ีประชุมวา่ อธิการบดี
ไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั  
 มติที่ประชุม ให้แกไ้ของค์ประกอบ ก.บ.ม. ในขอ้บงัคบัดงักล่าว โดยให ้ 
ผูท้รงคุณวุฒิจากสภาฯ คนหน่ึง ได้แก่ นายปรีชา คชสิทธ์ิ เป็นประธาน และให้อธิการบดีเป็น           
รองประธาน  แลว้เสนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนาม วนัท่ี  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
 

ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  ๔.๑ แจง้ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษา 
 เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน        
คุณภาพการศึกษา แจง้ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก วา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ไดรั้บการ “รับรอง”  โดยคะแนนการประเมิน มีดงัน้ี 
 

การประเมิน 
กลุ่มสาขาวชิา 

ภาพรวม 
ครุศาสตร์ 

วทิย์ และ
เทคโนโลยฯี 

สังคมศาสตร์ 
บริหาร 
จดัการ 

๑. ดา้นคุณภาพบณัฑิต พอใช ้ ดีมาก ดี ดี พอใช ้

๒. ดา้นวจิยัและงานสร้างสรรค ์ ดี ดี พอใช ้ พอใช ้ ดี 

๓. ดา้นบริการวชิาการ ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก 

๔. ดา้นท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

๕. ดา้นพฒันาสถาบนั/บุคลากร ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

๖. ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน พอใช ้ ดี ดี ดี ดี 

๗. ดา้นประกนัคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ดี 

โดยรวม ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
 

  ท่ีประชุม รับทราบ และมีขอ้สังเกต 
  ๑. ควร  Benchmark  กบักลุ่มมหาวทิยาลยัอ่ืน 
  ๒. กรณีกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงผลการประเมินจะ
ประเมินผลงานรวมของทั้งคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น 
แต่ละคณะควรพิจารณาผลงานเฉพาะคณะ เพื่อจะไดท้ราบวา่ควรปรับปรุงพฒันาอยา่งไรดว้ย 

/มตทิีป่ระชุม  ให…้ 
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 มติที่ประชุม ให้แต่ละคณะเสนอแนวทางในการปรับปรุง เพื่อยกระดบั
มาตรฐานแต่ละดา้นจากผลการประเมินพอใชใ้ห้เป็นดี-ดีมาก โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง
ของ ก.พ.ร. สมศ. และกรรมการประเมินผลงานมหาวทิยาลยั  แลว้เสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญา  
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้ด าเนินการวดัผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙ (เพิ่มเติม) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เรียบร้อยแล้ว สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้
ความเห็นชอบ และเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั จึงน าเรียนท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมติัปริญญาและอนุปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
รวม ๓๐๘ คน  จ าแนกเป็น 
  ปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   ๗ คน 
     สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  ๒ คน 
    สาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา   ๑ คน 
    และสาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา ๒ คน 
  ประกาศนียบตัรบณัฑิต ๒ คน 
  ปริญญาตรี สาขาวชิาการศึกษา ๑๐ คน 
    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  ๑๓๕ คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ๓๘ คน 
    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ๕๑ คน 
  อนุปริญญา สาขาการศึกษา ๒๙ คน 
    สาขาวทิยาศาสตร์ ๒๙ คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ๒ คน 
 มติทีป่ระชุม 
 ๑.  อนุมติัตามเสนอ 
 ๒.  แก้ไขเอกสารลายมือช่ือรับรองการตรวจผลการศึกษา ล าดบัท่ี ๑๕ 
จากสาขาวชิาสุขศึกษา  เป็น  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั และสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 
 ๓.  ให้ปรับเอกสารน าเสนอสภาฯ โดยให้แจกแจงความถ่ีจ านวนบณัฑิต
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียในช่วงคะแนนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นการกระจายความถ่ีของค่าคะแนนเฉล่ียในแต่ละ
สาขาวชิา   เช่น 

/รายงานจ านวนบณัฑิต… 
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 รายงานจ านวนบัณฑิตท่ีมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง ๒.๐๐-๒.๗๔ และ  
๒.๗๕-๓.๒๔ 
 รายงานจ านวนมหาบัณฑิตท่ีมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง ๓.๐๐-๓.๔๙ และ  
๓.๕๐-๔.๐๐ นอกเหนือจากรายงานจ านวนผูท่ี้ไดรั้บเกียรตินิยม และไม่ตอ้งท าเล่มรายงานคะแนนเฉล่ีย
รายคน 
 

 ๔.๓ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย)์ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ นางฑาทิมา แกว้ศิริ ต าแหน่งอาจารย ์ระดบั ๗  
สังกดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเสนอขอก าหนดแต่งตั้งต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ความปลอดภยั โดยมหาวิทยาลยัรับเร่ืองวนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ คณะกรรมการ
พิจารณาแลว้เห็นวา่ ผลงานทางวชิาการของ นางฑาทิมา แกว้ศิริ ไดแ้ก่ ต ารา เร่ือง การปฐมพยาบาล 
และเอกสารประกอบการสอน เร่ือง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ไดรั้บการประเมินท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ียร้อยละ ๗๗.๖๗ และ ๗๕.๖๗ ตามล าดบั จึงมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ ท่ี ก.ค. ก าหนด คือ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ ๖๐ เห็นสมควรไดรั้บการแต่งตั้งตามท่ีเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๐
สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ มีมติ เห็นชอบและ
เห็นควรเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 มติทีป่ระชุม   
 ๑.  อนุมติัให้แต่งตั้ง นางฑาทิมา แกว้ศิริ ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ (เน่ืองจากตามประกาศ ก.พ.อ. ไม่มีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขา
วทิยาศาสตร์ความปลอดภยัตามท่ีเสนอขอแต่งตั้ง) ตั้งแต่วนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป 
 ๒.  ขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความส าคญัในการตรวจสอบสาขาวิชา
ท่ีเสนอขอก าหนดแต่งตั้งเพื่อความถูกตอ้ง 
 

  ๔.๔ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า มหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้มีการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยั จึงได้จดัท า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว        
พร้อมทั้งจดัท าตวัอย่างครุยวิทยฐานะ และรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย ์จากความเห็นของ
คณาจารย์ คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๕๐ เห็นชอบรูปแบบครุยวทิยฐานะตาม (ร่าง)  

/คณะอนุกรรมการ… 
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    คณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ดา้นกฎหมาย ใน
การประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบใน (ร่าง) เห็นควรน าเสนอ
สภามหาวทิยาลยั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ ทั้งน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีต่างจากพระราชกฤษฎีกาเดิม  คือ 
  ๑. มาตราของรัฐธรรมนูญท่ีอา้งอาศยัอ านาจ 
  ๒. ช่ือปริญญา และอกัษรย่อ เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนด 
  ๓. ปรับรูปแบบครุยวิทยฐานะ และมีข้อสังเกตว่าควรปรับแถบสีเป็นสี
ประจ าคณะแทนสีประจ าสาขาวิชาหรือไม่ ซ่ึงกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 
๑๑/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  มีมติเห็นสมควรคงแถบสีให้เป็นสีประจ าสาขาวชิา 
 ๔. ให้ครุยประจ าต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวทิยาลยั  และอธิการบดี เหมือนกนั เพราะเดิมครุยอุปนายกสภามหาวิทยาลยัจะเหมือนกบัครุยของ
นายกสภา ซ่ึงอุปนายกสภามหาวิทยาลยั คืออธิการบดี แต่ปัจจุบนั อุปนายกสภามหาวิทยาลยัไม่ใช่
อธิการบดี 
 จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการ โดยให้ปรับแถบสีของครุยวิทยฐานะ 
ให้เป็นสีประจ าคณะ  เพื่อให้ความส าคญัต่อคณะ  สอดคลอ้งกบัโครงสร้างงานวิชาการ  ความเป็น
สากล  ลดความสับสนระหว่างค าว่า “สาขาวิชา” ในความหมายของปริญญา และ “สาขาวิชา” ใน
ความหมายของหลกัสูตร อีกทั้งอาจมีการเพิ่ม-ลด สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัต่อไปใน
อนาคต  และเม่ือปรับแกแ้ลว้ไม่ตอ้งน าเสนอพิจารณาในสภาฯ อีก 
 

 ๔.๕ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าดว้ยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั
ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย มหาวิทยาลยัจึงจดัท า (ร่าง) ขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัข้ึน โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ี
ในการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั และ (ร่าง) ขอ้บงัคบัน้ี ได้ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมาแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๐ 
  คณะอนุกรรมการกลัน่กรองงานเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ดา้นกฎหมาย มี
มติเห็นชอบใน (ร่าง) โดยมีขอ้หารือสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
  ๑. ตามท่ี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๑ ระบุ 
เก่ียวกบัต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจ าในมหาวิทยาลยั และมาตรา ๕๒ ระบุเก่ียวกบั
ต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารยพ์ิเศษ ในทางปฏิบติัเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์์ 

/จะถือวา่อาจารย…์ 
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จะถือว่าอาจารยอ์ตัราจา้งเป็นอาจารยป์ระจ าไม่ใช่อาจารยพ์ิเศษ โดยอาจารยพ์ิเศษจะหมายถึง ผูท่ี้
เชิญมาบรรยายพิเศษเป็นคร้ังคราว ในขณะเดียวกันข้อบงัคบัว่าด้วยการสรรหาผูแ้ทนในสภา
มหาวิทยาลยัฯ สภาวิชาการ และสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ จะให้ทั้งคณาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการ 
และคณาจารย์ท่ีเป็นอัตราจ้างมีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้สมควรเป็นกรรมการได้ โดยจะนิยามศัพท์
คณาจารยป์ระจ า  และอาจารยอ์ตัราจา้งไว ้ 
  จึงขอหารือท่ีประชุมวา่ สมควรมีค าวา่  “พิเศษ”  ในต าแหน่งทางวิชาการ
ของพนกังานมหาวทิยาลยัหรือไม่ 
 ๒. คุณสมบติัทัว่ไปของพนกังานมหาวิทยาลยัควรคงไวซ่ึ้งการมีสัญชาติ
ไทยหรือไม่ 
 ๓. ความเหมาะสมของการทดลองปฏิบติังานในขอ้  ๑๓ 
 ๔. ควรระบุ “การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ”  ไวเ้ป็นขอ้หน่ึงของการ
พฒันาพนกังานมหาวทิยาลยั ในหมวด  ๓  หรือไม่ 
 มติทีป่ระชุม   
 ๑.  เห็นชอบใน (ร่าง) โดยให้ความเห็นในขอ้หารือของคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองฯ ดา้นกฎหมาย  ดงัน้ี 
   ๑.๑  ต าแหน่งทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลยั ไม่ตอ้งมีค าว่า 
“พิเศษ”  ต่อทา้ย  เพราะต าแหน่ง  “พิเศษ”  จะใชก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
    ๑.๒ ใหม้หาวทิยาลยันิยามค าศพัท ์“คณาจารยป์ระจ าในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์” เป็น ๒ ประเภท คือประเภทท่ีเป็นขา้ราชการ และประเภทท่ีเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยัไวใ้นทุกขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    ๑.๓ ใหต้ดัคุณสมบติั “มีสัญชาติไทย” ออกจากคุณสมบติัทัว่ไปของ
พนกังานมหาวทิยาลยั  เพราะเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีสัญชาติอ่ืนเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัได ้ อีกทั้งยงัมี
ตวัอยา่งแนวปฏิบติัจากมหาวทิยาลยัอ่ืน 
    ๑.๔ ขอ้ความเก่ียวกบัการทดลองปฏิบติังานในขอ้ ๑๓ เหมาะสมแลว้ 
    ๑.๕ ให้ตดั “(๖) การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ” ออกจากหมวด 
๓  เน่ืองจากไม่ใช่การพฒันาโดยมหาวทิยาลยั  แต่เป็นการพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล 
  ๒. เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พิจารณา           
แนวทางในการประชาสัมพนัธ์เพื่อจูงใจให้มีผูม้าสมคัรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น การให้
ทุนการศึกษาต่อท่ีผกูพนักบัการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา การให้รางวลั อตัราเงินเดือน สวสัดิการ            
ต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาพนกังานมหาวทิยาลยันั้น ๆ ไว ้ ฯลฯ   

/อน่ึง อาจเชิญผูท้รงคุณวฒิุ… 
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  อน่ึง อาจเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากมหาวทิยาลยัอ่ืนมาใหแ้นวทางการไดม้าและ
รักษาไวซ่ึ้งพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพ เช่น รองศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์วลัย ์ สัตยารักษว์ิทย ์ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นตน้ 
 
 ๔.๖ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามขอ้บงัคบั ว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั โดยมีองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ  บดัน้ีไดมี้การคดัเลือกสรรหา และเสนอช่ือกรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ สภามหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๐ เม่ือวนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้ นายจ านงค ์สวมประค า 
และนายปรีชา คชสิทธ์ิ เป็นผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ แต่เน่ืองจาก             
ข้อบังคับระบุว่าผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอธิการบดีเสนอนั้ นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวทิยาลยั จึงน าเรียนสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา ใน ๒ ประเด็น คือ  
   ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีอธิการบดี
เสนอ ได้แก่ รองศาสตราจารยสุ์รชัย ขวญัเมือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภฏั             
พิบูลสงคราม 
   ๒. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ใน (ร่าง) ค  าสั่งแต่งตั้ง 
  มติทีป่ระชุม 
  ๑. เห็นชอบให้รองศาสตราจารย์สุรชัย ขว ัญเมือง เป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 ๒. เห็นชอบใน (ร่าง) ค  าสั่ง โดยให้นายปรีชา คชสิทธ์ิ เป็นประธาน
กรรมการ  และอธิการบดีเป็นรองประธาน ตามมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ในการประชุมคร้ังน้ี 
 
 ๔.๗ คณะกรรมการสภาวชิาการ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า ด้วยวาระของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ จะส้ินสุดในวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลยัโดยแต่ละ
คณะ ไดด้ าเนินการใหมี้การเลือกผูแ้ทนจากคณะ เป็นกรรมการสภาวิชาการในส่วนของผูแ้ทนคณะ 
คณะละ ๑ คน และกรรมการประจ าคณะคัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิ จ  านวนสามคน เสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาคดัเลือก 
   ท่ีประชุมพิจารณา และมีขอ้สังเกตวา่  

/๑.  ผูท้รงคุณวฒิุท่ี… 
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  ๑. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรรมการประจ าคณะเสนอให้เป็นกรรมการสภาวิชาการ
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพเก่ียวขอ้งในศาสตร์ของคณะนั้น ๆ ตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและให้ความส าคญั
ในการร่วมประชุมสภาวชิาการ 
  ๒. งานเลขานุการฯ ควรจดัให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณามากกว่าน้ี  
  มติทีป่ระชุม 
   ๑. ผลการคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสภาวิชาการ จากผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ีกรรมการประจ าคณะเสนอ  ปรากฏผลดงัน้ี 
 ๑.๑ นายยงยทุธ   ทรัพยเ์จริญ 
 ๑.๒ รองศาสตราจารย ์ดร.ปานมนสั  ศิริสมบูรณ์ 
 ๑.๓ รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา    เลาหนนัทน์ 
 ๑.๔  รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเลิศ     จิตตั้งวฒันา 
 ๑.๕ รองศาสตราจารย ์ดร.นพคุณ      ศิริวรรณ 
  ๒. มอบเลขานุการสภาฯ น าเหตุผลท่ีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเลือกกรรมการ
สภาวิชาการ มิไดก้ าหนดให้สภามหาวิทยาลยั มีสิทธิเสนอผูท้รงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ให้ท่ีประชุม
ทราบ ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ๕.๑ กรอบแนวคิดการประเมินหลกัสูตรโครงการความร่วมมือ 
 ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา เสนอว่า ได้ปรับกรอบแนวคิดการ
ประเมินหลกัสูตรโครงการความร่วมมือ ตามขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุมคร้ังก่อน และเสนอต่อ
กรรมการบริหารหลกัสูตรผา่นเลขานุการสภาฯ ตามมติท่ีประชุมคร้ังก่อนเรียบร้อยแลว้ 
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๒  รายงานผลการศึกษาความตอ้งการครู 
  ผู ้อ  านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอข้อมูลอัตราก าลังครูของ              
โรงเรียนมธัยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคตะวนัออก ตามแผนอตัราก าลงัของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ต่อท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๓ รายงานการเงินไตรมาสท่ี  ๓  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เลขานุการสภาฯ น า เสนอว่า  มหาวิทยาลัย เสนอรายงานการเ งิน            
ไตรมาสท่ี ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงไดป้รับการรายงานโดยใชเ้กณฑ์เงินคงคา้ง และ

/มีหมายเหตปุระกอบ… 
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มีหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  เสนอ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ 
   ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๔ รายงานการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวชิาการ 
    เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ดร.สุชาติ เมืองแกว้) พร้อมดว้ยอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั  
รวม ๓๘ แห่ง ไดเ้ดินทางไปเจราความร่วมมือทางวิชาการระดบัอุดมศึกษากบักรมการศึกษา มหา
นคร ฉงซ่ิง มหาวทิยาลยัซีหนาน มหาวทิยาลยัครูฉงซ่ิง  และมหาวิทยาลยัครูฉางเจียง  ระหวา่งวนัท่ี  
๑๓–๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๐ โดยความตกลงดงักล่าวมีผลเป็นระยะ ๕ ปี มีคณะกรรมการร่วมทั้งสอง
ฝ่าย ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ๒ 
ประเทศ  คือ 
   ๑. แลกเปล่ียนอาจารย ์และนกัศึกษา ในการเรียนการสอนภาษาจีน  และ
ภาษาไทย  วจิยั  และวฒันธรรม  รวมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียน และการท างาน 
   ๒. ท าการวิจยัร่วมด้านการฝึกหัดครู การท่องเท่ียว และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ รวมทั้งวชิาการดา้นอ่ืน ๆ 
   ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 ๕.๕ ความกา้วหนา้ของการด าเนินการตามมติสภามหาวทิยาลยั 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวทิยาลยัคร้ังก่อน ๆ 
 ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 
  ๑.  เห็นด้วยกับการจัดร้านสหการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
บางคลา้ แต่ไม่เห็นดว้ยกบัการให้ผูป้ระกอบการภายนอกเขา้มาด าเนินการ เพราะผูป้ระกอบการจะ
พิจารณาจากความคุม้ค่าในการลงทุน และเสนอให้คณะวิทยาการจดัการจดักิจกรรมบริษทัจ าลอง 
โดยมีนกัศึกษาจากสาขาอ่ืนร่วมกิจกรรม เพื่อจะไดเ้ป็นงานบริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดว้ย 
 ๒. มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคญัในการตรวจสอบความเรียบร้อยของ          
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  
 ๓.  มหาวิทยาลัยควรพฒันาระบบตรวจสอบภายใน ไม่ควรให้อาจารย ์        
ผูส้อนเป็นผูรั้บผดิชอบภารกิจดงักล่าว 
 มติทีป่ระชุม  
 ๑.  รับทราบ 

/๒.  ใหร้ายงานการ… 



- ๑๒ -  

 ๒. ให้รายงานการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคล้า  
โดยใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงต่อท่ีประชุมทุกเดือน 
  ๓. ให้เสนอแนวทางการพฒันาระบบการจดัการศึกษา เป็นระบบเดียว          
ไม่แยกภาคปกติ-ภาคพิเศษ โดยใหน้บัภาระงานเป็นหลกั เสนอท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
  ๔.   ใหส้รุปผลการสัมมนาคณาจารย ์บุคลากรของมหาวิทยาลยั เพื่อเรียนรู้
ร่วมกนัในจุดยืนการพฒันามหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี ๑๐–๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เสนอในการประชุม    
คร้ังต่อไป 
 
 ๕.๖ ผลการสัมมนาวชิาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เร่ือง การศึกษาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วนัท่ี  ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๐ 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอสรุปผลการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศกัราช ๒๕๕๐ เร่ือง การศึกษาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือวนัท่ี ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐  
   มติทีป่ระชุม รับทราบในเบ้ืองตน้ และขอให้ตรวจสอบขอ้มูลเชิงสถิติ แลว้
ส่งเอกสารสรุปฉบบัสมบูรณ์ใหค้ณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 
ระเบียบวาระที ่๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
 ๖.๑ ความเห็นชอบในการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 
 อธิการบดี ขอความเห็นชอบสภามหาวทิยาลยัในการน าเงินรายไดจ้าก
บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องมหาวทิยาลยั  จ  านวน  ๕๐  ลา้นบาท ไปซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 
  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลกัการท่ีมหาวิทยาลยัจะน าเงินรายไดจ้ากบญัชี
เงินฝากออมทรัพยข์องมหาวิทยาลยั จ านวน ๕๐ ลา้นบาทไปซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ทั้งน้ี มหาวิทยาลยั
ตอ้งพิจารณาแลว้วา่  ไม่มีปัญหาดา้นรายรับ  และไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินดงักล่าวในช่วง ๑-๒ ปีน้ี  
 
 ๖.๒ ทบทวนขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ เสนอว่า ควรมีการทบทวน              
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ก่อนท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดน้ี
จะหมดวาระ  
 มติทีป่ระชุม ใหมี้การทบทวนจุดบกพร่องของขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบั
ใชไ้ปแลว้  ก่อนท่ีคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัชุดน้ีจะครบวาระ 
 
 

/๖.๓  การแบ่งส่วน… 
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 ๖.๓ การแบ่งส่วนราชการภายในและการบริหารจดัการส านกังานบณัฑิตศึกษา 
 ประธาน เสนอวา่ใหน้ าเร่ืองการปรับส านกังานบณัฑิตศึกษา ให้มีสถานภาพ
เทียบเท่าคณะ พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป และให้มหาวิทยาลยัทบทวนการเปิดสอนระดบั
ปริญญาเอกทั้งท่ีเปิดสอนอยูเ่ดิม  และก าลงัจะเปิดสอนใหม่   
  มติทีป่ระชุม 
 ๑. ให้ทบทวนประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเสนอการปรับสถานภาพส านักงานบณัฑิตศึกษา เป็นหน่วยงาน    
เทียบเท่าคณะในการประชุมคร้ังต่อไป 
 ๒. ให้มหาวิทยาลยัทบทวนการเปิดสอนระดบัปริญญาเอก ทั้งท่ีเปิดสอน
อยูเ่ดิม  และก าลงัจะเปิดสอนใหม่ 
  
  เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่านแล้ว   
ปิดประชุม โดยก าหนดประชุมคร้ังต่อไป วนัเสาร์ท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙.๓๐ น.                   
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๗.๒๐   น. 
                     
    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต   ศุภอกัษร   
      นางนฤชล   เรือนงาม                นางพรพรรณ   นินนาท 
            ผู้จดบันทกึการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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