
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  2/2551 

วันพฤหสับด ีที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

ผู้มาประชุม 
 1.  ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน  

2.  นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั   รองประธาน 

 3.  ดร.จํารัส   นองมาก  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ   กรรมการ 

4. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

 5. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

6. นายธานี   เทือกสบุรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

7.  นางสาวพจมาน   เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

 8.  ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ อธิการบดี  กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่    กรรมการ 

 9. นายสมพร   ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ  

 10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 11. รศ.สณีุย์  ลอ่งประเสริฐ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 12. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ   กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

 13. นายชยัราช  จลุกลัป์  กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 14. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 15. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 16. นางพรศลีุ   สทุธโส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 17. นางสาวสมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 18. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี     เลขานกุาร 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ศ.ดร.เอกวทิย์  ณ  ถลาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 2. ศ.สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 3. ศ.ดร.วิรุณ   ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

4. นายจตพุร  วชัรานาถ  แทนประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั       

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   ลาประชมุ 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 1.  นายบรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 2.  นางวริศรา  สมเกียรตกิลุ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 3.  นางสาวกตัตกิา  สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ  

1.  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน                                            

ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

2.  นางสพุรรณี   อนกุลู  ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

    ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2     

 3.  ผศ.นงเยาว์    โตใจ  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

     ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.3 

 4.  ผศ.เพลนิพิศ   เนตธิรรมกลุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

     ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.3 

 5.  ผศ.มาโนชย์   นวลสระ คณบดีวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

     ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.5 

 6.  รศ.วรรณวดี   ม้าลําพอง ประธานคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ในตําแหน่งคณบดี 

     ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.6 

 7.  รศ.ประสทิธิ   ทองแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา              

ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.6 

 
ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองท่ีประธาน  แจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  ประธานสภามหาวทิยาลยัแสดงความยินดีและขอต้อนรับกรรมการสภามหาวทิยาลยัจาก   

คณาจารย์ประจํา  ท่ีได้รับการเลือกตัง้  เม่ือวนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์  2551  ทัง้  4  ท่าน  คือ  อาจารย์สมุาล ี                  

จิระจรัส   ผศ.ดร.พลูสขุ    ปรัชญานสุรณ์   ผศ.สมทรง   นุ่มนวล   และอาจารย์พรศลีุ   สทุธโส   หวงัวา่จะได้

ปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลยัร่วมกนัตอ่ไป 

 

 

 



 

 

 2.   พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2551 

ซึง่ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานเุบกษา  เม่ือวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2551   มีมาตราสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบั              

การบริหารจดัการมหาวทิยาลยั  คือ  “มาตรา  18  ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา                    

มาตรา  19  เก่ียวกบัการรับราชการของข้าราชการพลเรือน  ซึง่ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์ท่ีสําเร็จ 

การศกึษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเทา่เม่ืออายคุรบหกสบิปีบริบรูณ์และหมวดที่  9  เก่ียวกบัการบริหาร               

งานบคุคลของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา” 
 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 3.  อธิการบดแีจ้งการเปลีย่นแปลงกําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรของบณัฑิตมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ซึง่เดมิกําหนดไว้ในวนัท่ี 18  มีนาคม  2551 (ภาคเช้า)  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลานัน้                  

กองกิจการในพระองค์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  แจ้งกําหนดการใหมเ่ป็นวนัท่ี  17  มีนาคม  2551              

และสถานท่ีคงเดมิ   มหาวทิยาลยัจงึขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัทกุทา่นร่วมแสดงความยนิดี                     

และ เป็นเกียรตแิก่บณัฑิตในวนัและเวลาที่กําหนด   สว่นรายละเอียดงานเลขนกุารสภาฯ จะประสาน                      

อีกครัง้ 

 4.  มหาวทิยาลยัได้ทําข้อตกลงความร่วมมือในการพฒันาบคุลากรโดยเฉพาะอาจารย์ให้ได้วฒุิ                

การศกึษาระดบัปริญญาเอกกบั  Massey   University   ประเทศนิวซีแลนด์   โดยมหาวทิยาลยั  Massey                             

จะให้ความชว่ยเหลืออาจารย์ของมหาวทิยาลยัในการพฒันาด้านภาษาองักฤษ  โดยไมค่ดิคา่ใช้จ่าย  และ 

รับเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอกในสาขาที่เป็นความต้องการของมหาวทิยาลยัตอ่ไป 

 5.  มหาวทิยาลยัได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งกระทรวงกลาโหมกบัมหาวทิยาลยั

ราชภฏัทัว่ประเทศ  เม่ือวนัท่ี  14  กมุภาพนัธ์  2551   โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเป็น

ตวัแทนของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้  39  แห่ง   

 6.  การประชมุอาจารย์ของมหาวิทยาลยัในวนัท่ี  29  กมุภาพนัธ์  2551  จะมีวาระสําคญั คือ  

คณบดี และอาจารย์ทกุคณะจะร่วมกนักําหนดมาตรฐาน  แนวทาง  และมาตรการในการพฒันาการเรียน

การสอน   ซึง่เป็นลกัษณะการทําสญัญาประชาคมในการพฒันาคณุภาพของบณัฑิตอยา่งเป็นรูปธรรมท่ี

ชดัเจนทางหนึง่ 
 

 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 1/2551  
 

ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  1/2551   เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  24                         

มกราคม  2551    โดยไมมี่ข้อแก้ไข 

 

 
 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ที่  1/2551 

 

 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี  5.3  เร่ือง  ให้ความเห็นชอบบคุคลเพื่อนําความกราบบงัคมทลูฯ            

เพ่ือทรงโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ซึง่สภามหาวทิยาลยัได้มี                          

มตเิห็นชอบเสนอช่ือ ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์  นําความกราบบงัคมทลูฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                     

แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 นายกสภาฯ  ขอบคณุคณะกรรมการสภาฯ ท่ีได้ให้ความไว้วางใจและเห็นชอบให้ดํารงตําแหนง่                     

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีอีกวาระหนึง่ 
 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 

 1.  ผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจากคณาจารย์ประจํา   โดยอาศยั 

พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  “มาตรา  16  (4)   กําหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลยั   

จํานวน  4  คน  ซึง่เลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลยัและมิใช่ผู้ ดํารงตําแหนง่ตามมาตรา  16  (3)                    

คือ   รองอธิการบดี   คณบดี   ผู้ อํานวยการสถาบนั   ผู้ อํานวยการสํานกั   ผู้ อํานวยการศนูย์   หวัหน้า                

สว่นราชการ  หรือหวัหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ”  และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั               

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจํา  

พ.ศ.  2547  ข้อ  5  ซึง่ผลจากการดําเนินการเลือกตัง้ มหาวทิยาลยัได้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ลงวนัท่ี  22  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2551   จํานวน  4  คน  คือ 

 1.  นางสาวสมุาลี   จิระจรัส 

 2.  ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ 

 3.  ผศ.สมทรง   นุ่มนวล 

 4.  นางพรศลีุ   สทุธโส 

 นายกสภาฯ ได้กลา่วแสดงความยนิดีรวมทัง้ขอให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจํา               

ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

 2.  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี เร่ือง  การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจําภาค

การศกึษา   สําหรับนกัศกึษาภาคปกต ิ  หลกัสตูรนานาชาต ิ  ระดบัปริญญาตรี   สาขาวิชาอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียวและสาขาวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว   แขนงวชิาธุรกิจการบนิ  ลงวนัท่ี  4  มกราคม  2551 

 3.  สรุปรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ณ  สิน้เดือน  มกราคม  2551  ปีงบประมาณ  

2551 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 

ระเบียบวาระที่  5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

 เน่ืองจากนกัศกึษาภาคปกต ิ ภาค กศ.บท.  และระดบับณัฑิตศกึษาได้เรียนครบตามหลกัสตูร 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  (กบว.)  เม่ือคราวการประชมุวนัท่ี  18                

กมุภาพนัธ์  2551  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี  2/2551  เม่ือวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์                 

2551   ได้เสนอรายช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือพิจารณา                

อนมุตัใิห้ปริญญา   รวม  จํานวน  139   คน  

 

 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาแล้ว  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ดงันี ้

      1.  ระดบัปริญญาตรี                                      จํานวน   123   คน 

       2.  ระดบับณัฑิตศกึษา            จํานวน         16     คน 

           ประกอบด้วย              

            2.1  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต                      จํานวน       9      คน 

           2.2  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                  จํานวน   4      คน 

           2.3  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต           จํานวน       1   คน 

    2.4  ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต           จํานวน       2   คน 

   รวม          139      คน 

 

 โดยอนมุตัใิห้ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  ของ  นางพวงทิพย์   เมืองแก้ว   ภายใต้เง่ือนไข  ดงันี ้

 1.  ขอให้บณัฑิตวทิยาลยัตรวจสอบวา่ภาคนิพนธ์มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กบัศาสตร์ในสาขาการบริหาร

การศกึษาหรือไมอ่ยา่งไร    โดยขอให้ชีแ้จงให้สภามหาวทิยาลยัทราบ 

 2.  หากตรวจสอบแล้วไมส่อดคล้องสมัพนัธ์อาจจะต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสาขา 

ท่ีศกึษา 
 

 ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
 1.  ในบทคดัยอ่ของวิทยานิพนธ์ควรมีการพิสจูน์อกัษรให้ถกูต้องก่อนเข้าเลม่และพิมพ์เผยแพร่ 

 2.  หวัข้อภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาบางราย   โดยช่ือหรือหวัข้อกบัสาขาท่ีศกึษา                               

ไมส่อดคล้องกนัจงึเห็นควรตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกบัศาสตร์ท่ีศกึษา 

 3.  บคุคลท่ีเข้าศกึษาและสาํเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยั  เม่ือมีคําสัง่ศาลถึงท่ีสดุวา่ขาดคณุสมบตั ิ

ในการเข้าศกึษา   มหาวทิยาลยัควรเสนอสภามหาวทิยาลยัถอนการอนมุตัใิห้ปริญญา 

 
 



 

 

 

ระเบียบวาระที่  5.2  พจิารณาอนุมัตผิลการประเมินเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งและแต่งตัง้ให้                  
       ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้เสนอขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

ขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการเพื่อให้สภามหาวทิยาลยัพิจารณาเห็นชอบ  ดงันี ้

1.  ตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  3  ราย 

 (1)  นายสรุพล   เนาวรัตน์   ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   ตําแหน่งอาจารย์                 

ระดบั  7  เสนอผลงานทางวชิาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาคณิตศาสตร์ 

 (2)  นางสาวสมศรี   เวชวิฐาน  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   ตําแหนง่อาจารย์                 

ระดบั  7  เสนอผลงานทางวชิาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาบริหารธรุกิจและการจดัการ 

 (3)  นายไพฑรูย์  ปุ่ นสวุรรณ   ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   ตําแหนง่อาจารย์                 

ระดบั  7  เสนอผลงานทางวชิาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาสงัคมวิทยา 

 2.  ตําแหนง่รองศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย  คือ  นายอาธิ   ครูศากยวงศ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ระดบั  8  เสนอผลงานทางวชิาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 

 มตทิี่ประชุม 
 1.  เห็นชอบผลการประเมนิและอนมุตักิารขอกําหนดตาํแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือน                             

ในสถาบนัอดุมศกึษาสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                         

จํานวน  1  ราย  คือ     นายสรุพล   เนาวรัตน์    ตัง้แตว่นัท่ี  9  ตลุาคม   2549 

 2.  เห็นชอบผลการประเมนิและไมกํ่าหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั                       

อดุมศกึษา  สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  จํานวน  2  ราย  คือ 

      (1)  นางสาวสมศรี   เวชวิฐาน   อาจารย์ระดบั  7 

      (2)  นายไพฑรูย์   ปุ่ นสวุรรณ   อาจารย์ระดบั  7   

 3.  เห็นชอบผลการประเมนิและไมกํ่าหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั                       

อดุมศกึษา  สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย  คือ 

นายอาธิ   ครูศากยวงศ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดบั  8 

 

 
 



 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลยัควรมีมาตรการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ข้าราชการพลเรือนฯ ท่ีผลการประเมิน                     

ตําแหนง่ทางวชิาการไมผ่า่นให้มีขวญัและกําลงัใจท่ีจะทําผลงานทางวชิาการตอ่ไป  เพราะเป็นความก้าวหน้า                       

และศกัยภาพของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 

 อธิการบดี ได้แสดงความคดิเห็นพร้อมกําหนดแนวทางที่มหาวทิยาลยัจะดําเนินการในเร่ืองนี ้ ดงันี ้

      (1)   การท่ีอาจารย์ของมหาวิทยาลยัมีตําแหนง่ทางวชิาการ คือ  การแสดงคณุภาพของมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัจะสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ท่ีไมผ่า่นการประเมินผลงานฯ ได้มีโอกาสและมีความมัน่ใจท่ีจะขอ                     

ผลงานทางวิชาการตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

(2) มหาวิทยาลยัจะพฒันาศกัยภาพของบคุลากร  โดยเฉพาะสง่เสริมด้านการวิจยั  จะจดังบประมาณ 

ของมหาวทิยาลยัและหาแหลง่งบประมาณจากภายนอก   เพ่ือพฒันางานวิจยัของอาจารย์อยา่งตอ่เน่ือง 

(3) มหาวิทยาลยัจะทําให้บคุคลท่ีไมผ่า่นการประเมินผลงานฯ มีขวญั และกําลงัใจในการเขียนตํารา 

และผลติผลงานวิจยัตอ่ไป 

     (4)   ในการประชมุอาจารย์ของมหาวทิยาลยัในวนัท่ี  29  กมุภาพนัธ์  2551   มหาวทิยาลยัจะแจ้ง 

แนวทางและมาตรการที่จะให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการตามระเบยีบใหมใ่นการขอผลงานทางวิชาการด้วย 

 
ระเบียบวาระที่  5.3  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

 เพ่ือให้หลกัสตูรการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เปลีย่นแปลงให้สอดคล้อง                       

จาก  “หลกัสตูรสถาบนัราชภฏั”   เป็น  “หลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”   และได้มีการปรับปรุง                     

หลกัสตูรท◌ั◌ง้ช่ือ  เนือ้หา  และจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคม   

ความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ                           

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.2548  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และ                              

คณะวิทยาการจดัการ   จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั                       

สรุาษฎร์ธานี   จํานวน  4  หลกัสตูร 
 

 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตเิห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ดงันี ้

 1.  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  จํานวน  5  สาขาวิชา 

      1.1  สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

                 1.2  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ 

                 1.3  สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน 

  1.4  สาขาวิชาการจดัการทางวฒันธรรม 

  1.5  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 



 

 

 

 2.  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 3.  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต   สาขาวิชานิตศิาสตร์ 

 4.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  

 ข้อเสนอแนะ 

 1.  ควรตรวจสอบความถกูต้อง   เร่ืองการพิมพ์   ความคงที่ของเนือ้หาสาระของวิชาการศกึษาทัว่ไป  

เป็นต้น 

 2.  หลกัสตูรใดท่ีอยูใ่นแผนเปิดรับนกัศกึษาแตไ่มมี่นกัศกึษาเข้าเรียนอยา่งตอ่เน่ือง  ควรเสนอปิด

เพราะจะไมส่ญูเสียศกัยภาพด้านบคุลากรประจําหลกัสตูร 

 3.  หลกัสตูรสาขาวิชานเิทศศาสตร์ปัจจบุนัมีการแขง่ขนัมาก  จงึควรจดัการเรียนการสอนให้โดดเดน่

เป็นท่ียอมรับ  

 4.  หลกัสตูรท่ีมีการปรับปรุงควรยดึหลกัสาํคญัคือเน้นคณุภาพท่ีสอดคล้องกบัภาวะการเปลี่ยนแปลง

และมีตลาดรองรับ 

 5.  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิตปัจจบุนัมีการเปิดสอนหลายสถาบนั   ดงันัน้มหาวทิยาลยัควรผลกัดนั

ให้นกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาสอบเนตบิณัฑิตไทย  และหากสอบได้ลําดบัต้น ๆ  จะดีมากเพราะจะเป็นตวัชีว้ดั

คณุภาพในการผลติบณัฑิตสาขาวิชานิตศิาสตร์อยา่งแท้จริง 

 
ระเบียบวาระที่  5.4  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวทิยาลัยประจาํปี                     
                  พ.ศ.  2551  เงนิรายได้หมุนเวียนประเภทเงนิบาํรุงการศึกษา (เพิ่มเตมิ)   ครัง้ที่ 1 
 

 เพ่ือให้การพฒันามหาวทิยาลยัเป็นไปตามทิศทางของปรัชญา   วิสยัทศัน์   พนัธกิจ  และ                              

ยทุธศาสตร์ในการพฒันามหาวทิยาลยัอยา่งรอบด้านภายใต้กรอบท่ีสภามหาวทิยาลยัได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

มหาวิทยาลยัจงึขออนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัประจําปี  พ.ศ.  2551  เงินรายได้ 

หมนุเวียนประเภทเงินบํารุงการศกึษา  (เพิม่เตมิ)  ครัง้ท่ี  1 เพ่ือดําเนินงานโครงการพฒันาบคุลากรและสถานที่                

จํานวน  3  โครงการ  คือ  โครงการทําเนียบนกัวิจยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   โครงการต้นกล้าปริญญาเอก   

และโครงการปรับปรุงสนามกีฬา    จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาโครงการและอนมุตังิบประมาณ 
 

 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตังิบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัประจําปี  พ.ศ.  2551   เงินรายได้                      

หมนุเวียนประเภทเงินบํารุงการศกึษา  (เพิม่เตมิ)  ครัง้ท่ี  1  ดงันี ้

 1.  โครงการทําเนียบนกัวิจยัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จํานวน   909,000  บาท 

 2.  โครงการต้นกล้าปริญญาเอก   จํานวน  103,000,000   บาท  (งบประมาณผกูพนั 5 ปี)  ดงันี ้



 

 

      2.1  ปี  2551  จํานวน  16,480,000   บาท 

      2.2  ปี  2552  จํานวน  20,600,000  บาท 

      2.3  ปี  2553  จํานวน  22,660,000  บาท 

       2.4  ปี  2554  จํานวน  23,690,000  บาท 

       2.5  ปี  2555  จํานวน  19,570,000  บาท 

 3.  โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  กรีฑาและฟตุบอล  จํานวน  20,255,694.27  บาท 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขออนุมัตงิบประมาณ 
                 1.1   ในการเสนอขออนมุตังิบประมาณประจําปี หรือ งบประมาณเพิม่เตมิจากเงินรายได้                                 

ของมหาวทิยาลยัในครัง้ตอ่ไปควรได้ชีใ้ห้เห็นวา่งบประมาณที่ขออนมุตันิัน้สอดคล้อง หรือ สนองพนัธกิจ 

ข้อใด   ตามกรอบท่ีสภามหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบไว้ 

                 1.2  หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนมุตังิบประมาณแตล่ะครัง้ควรรายงานผลการดําเนินงานให้                           

สภามหาวทิยาลยัทราบด้วย 
 2.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการต้นกล้าปริญญาเอก 
       2.1  การพฒันาบคุลากรตามโครงการนีค้วรสอดคล้องกบัแผนพฒันาบคุลากรในสาขาวิชา 

ท่ีจําเป็นในปัจจบุนัและอนาคตซึง่เป็นแผนของมหาวทิยาลยั 

2.2 มหาวิทยาลยัควรกําหนดเกณฑ์และคณุสมบตัขิองบคุลากรท่ีจะพฒันาให้ชดัเจน 

2.3 มหาวิทยาลยัควรพิจารณาให้บคุลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถพฒันาได้ถงึระดบั              

ปริญญาเอกแล้วกลบัมาปฏิบตังิานกบัมหาวทิยาลยั    โดยพิจารณาบคุลากรจากท้องถ่ิน   คนเก่งท่ีจะมาเป็น                     

อาจารย์ในลกัษณะโครงการช้างเผือกและอาจร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการคดัเลือก  นกัศกึษา                     

มาพฒันาให้บรรลเุป้าหมายของมหาวทิยาลยั 

  2.4  สถาบนัท่ีจะสง่บคุลากรไปศกึษาตอ่ควรเป็นสถาบนัท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับทัง้ภายใน                     

และตา่งประเทศในอตัราสว่นท่ีเป็นเป้าหมายให้ชดัเจน 
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการทาํเนียบนักวิจยั 
      3.1  ควรให้งบประมาณในโครงการนีเ้ป็นการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัให้สอดคล้องกบัฐาน                        

ความรู้ความสามารถของนกัวิจยัแตล่ะกลุม่ 

  3.2  ควรจดักลุม่นกัวิจยัออกเป็นกลุม่ ๆ โดยมีหลกัเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิชดัเจน  เพ่ือให้มีความ                        

สะดวกในการกําหนดประเดน็การพฒันาศกัยภาพท่ีตรงกบัความต้องการและความจําเป็นในการพฒันา 

ของแตล่ะคนและกลุม่ 

  3.3  มหาวิทยาลยัควรสนบัสนนุและสง่เสริมให้อาจารย์ได้รับทนุการวจิยัท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพ                

ของอาจารย์ 



 

 

  3.4  ในการจดัทําทําเนียบนกัวิจยัควรดําเนินการอยา่งมีขัน้ตอนและการมีสว่นร่วมของบคุลากร                         

ท่ีเป็นนกัวิจยัคณะตา่ง ๆ   เพ่ือให้ได้เกณฑ์ท่ีเกิดขึน้จากความเห็นพ้องและเป็นไปตามศกัยภาพของนกัวิจยั 

แตล่ะกลุม่ 

  3.5  งบประมาณท่ีขออนมุตัใินครัง้นีน้่าจะเป็นเพียงสว่นหนึง่ หรือวิธีการหนึง่ของการพฒันา                           

นกัวจิยัและงานวิจยัของมหาวทิยาลยัเท่านัน้   มหาวทิยาลยัจงึควรจดัตัง้งบประมาณ และหาแหลง่ทนุการวิจยั                     

ท่ีจะสง่เสริมการวิจยัในระยะตอ่ไป 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.5  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการให้ปริญญากิตตมิศักด ิ สาขาวิชา                               
       อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  แขนงวิชาธุรกิจการบนิ 

 

 ด้วยมีบคุคลท่ีทรงคณุวฒุ ิ มีคณุธรรม  และมีผลงานท่ีเป็นคณุปูการตอ่สว่นรวม   สมควรแก่การให้

ปริญญากิตตมิศกัด ิ  ตามความในมาตรา  59  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  วิทยาลยั

นานาชาตกิารท่องเท่ียวจงึได้ดําเนินการเพื่อเสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบตัดิงักลา่วตอ่มหาวิทยาลยั  เพ่ือเสนอให้       

ปริญญากิตตมิศกัด ิ จํานวน  1  ราย  คือ  ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด ิ  สาขาวชิาอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว  แขนงวิชาธุรกิจการบนิ  แก่นายกนก   อภิรดี   และมหาวทิยาลยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนการพิจารณา

ถกูต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จงึเสนอขอความเห็นชอบให้ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด ิ  ในสาขาวิชา               

และบคุคลดงักลา่ว   
  

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์เห็นชอบให้ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด ิ สาขาวิชา

อตุสาหกรรมท่องเท่ียว   แขนงวิชาธุรกิจการบนิ  แก่  นายกนก   อภิรดี    

 

 ข้อเสนอแนะ 
 ขอให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร  ประวตัแิละผลงานก่อนเผยแพร่ 

  
ระเบียบวาระที่ 5.6  พจิารณารายงานและข้อเสนอแนะผลการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

                ในตาํแหน่งคณบด ี ปีงบประมาณ  2550 
 

 ด้วยคณะกรรมการตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี   ตามคําสัง่ 

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ี  018/2548   เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดี  สัง่  ณ  วนัท่ี  17  มกราคม  2548   ได้ดําเนินการตดิตาม  ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีตาม     “ขอบขา่ยและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตดิตาม    

ตรวจสอบ  และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี”   ท่ีสภามหาวทิยาลยัได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน 

การประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ท่ี  11/2550  เม่ือวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2550  ตามท่ีคณะกรรมการฯ  



 

 

ได้ดําเนินการในการประชมุ  เม่ือวนัท่ี  25 – 26  ตลุาคม  2550  และบดันีค้ณะกรรมการได้ดําเนินกตดิตาม    

ตรวจสอบ  และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีระหวา่งวนัท่ี  9 – 11  มกราคม  2551  ณ  มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ซึง่ผลการดําเนินการสรุปได้ ดงันี ้
 

1. ตารางสรุปผลการประเมินตนเองของคณบดตีามมิต ิ 
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มิตทิี ่ 1 พนัธกจิ ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี 

มิตทิี ่ 2 การบริหารจัดการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ดีมาก 

มิตทิี ่ 3 การพฒันาสู่ความเป็นเลศิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ปานกลาง ดีมาก 

มิตทิี ่ 4 การบริหารจัดการมุ่งอนาคต ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

รวม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี

 
2. ตารางแสดงผลการประเมินคณบดโีดยคณาจารย์  

 

รายการประเมนิ 
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1. ความรู้ ปานกลาง ปานกลาง ดี ดี ดี ดี 

2. คุณธรรม ปานกลาง ปานกลาง ดี ดี ปานกลาง ดี 

3. ระบบปฏบิตังิาน ปานกลาง ปานกลาง ดี ดี ปานกลาง ดี 

4. เสียสละ ทุ่มเท ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

5. คุณภาพงาน ดี ปานกลาง ดี ดี ดี ดี 

6. บริการ ปานกลาง ปานกลาง ดี ดี ปานกลาง ดี 

รวม ปานกลาง ปานกลาง ด ี ด ี ด ี ด ี

 
 



 

 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานและข้อเสนอแนะผลการตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดี                   

ปี  2550  และขอให้มหาวทิยาลยัโดยเฉพาะคณบดีนําข้อเสนอแนะจากรายงานไปดําเนินการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์   แล้วนํามาใช้เป็นฐานข้อมลูในการกําหนดแนวทาง   มาตรการและกรอบในการบริหารจดัการ                          

คณะตามภารกิจและความเปลี่ยนแปลงตอ่ไป 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  การรายงานผลการตดิตามฯ ท่ีประธานคณะกรรมการฯ เสนอตอ่สภามหาวทิยาลยันัน้   การนําเสนอ                  

มีประโยชน์มาก   แตร่ายละเอียดท่ีเป็นผลการตดิตามฯ และข้อเสนอแนะหลายประเดน็ท่ีเห็นวา่มีคณุคา่ตอ่                          

การนํามาใช้ในการปรับปรุง  และพฒันาไมป่รากฏอยูใ่นเอกสาร   จงึควรให้ฝ่ายเลขานกุารได้สรุปสาระตามท่ี                       

ได้นําเสนอสภามหาวทิยาลยัในครัง้นีไ้ปจดัทําเอกสารเพิ่มเตมิประกอบเอกสารหลกัท่ีจดัทําไว้เรียบร้อยแล้ว 

 2.  คณะตา่ง ๆ ท่ีได้ทราบผลการตดิตามฯ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแล้ว  ควรนําสาระท่ีเป็น                    

ผลการตดิตามฯ และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันาในแตล่ะประเดน็ตามผลและข้อเสนอแนะ    โดยเฉพาะ 

ประเดน็ท่ีผลการประเมินอยูร่ะดบัปานกลางที่ได้ผา่นกระบวนการวิเคราะห์  สงัเคราะห์   จดัทําแผนพฒันา                        

คณะท่ีชดัเจน 

 3.  ในการปรับปรุงและพฒันาหลงัจากท่ีมีการตดิตามฯ และมีข้อเสนอแนะแล้ว  คณบดีควรดําเนินการ                    

ในประเดน็หลกั คือ  คณบดมีองตนเองถงึประเดน็ท่ีต้องพฒันา   พฒันาเร่ืองอะไรตามภารกิจการนําความรู้                    

ไปสูช่มุชน   และต้องบริหารจดัการให้เกิดคณุภาพอยา่งเป็นรูปธรรม 

 4.  คณะตา่ง ๆ ควรมองไปในอนาคต  2  มิตท่ีิสําคญั คือ  มิตด้ิานคณุภาพ   และมิตกิารแขง่ขนั                            

ตามภารกิจของแตล่ะคณะ  
 
ระเบียบวาระที่  5.7 พจิารณาแต่งตัง้คณบดคีณะพยาบาลและวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 ด้วยสภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี  24  มกราคม 2551  มีมตใิห้จดัตัง้                 

“คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ” เป็นคณะหนึง่ของมหาวทิยาลยัในการดําเนินการวิจยั ผลติบคุลากร              

ทางวิชาชีพและวิชาชีพชัน้สงูทางพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547  ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  จดัตัง้คณะพยาบาล                        

และวิทยาศาสตร์สขุภาพ   ประกาศ    ณ    วนัท่ี 24  มกราคม พ.ศ. 2551    และเพื่อให้คณะพยาบาลและ                        

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ได้ดําเนินการให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้คณะ ในชว่งแรกท่ีไมมี่คณาจารย์                           

ประจําคณะและผู้บริหารคณะ  มหาวทิยาลยัจงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อสรรหาบคุคลเสนอสภามหาวทิยาลยั             

พิจารณาแตง่ตัง้เป็นคณบดคีณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ    เพ่ือดําเนินงานคณะพยาบาลและ                         

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ในวาระแรกท่ีจดัตัง้คณะและดําเนินการเพื่อให้สภาการพยาบาลรับรองหลกัสตูรและ                            

การเปิดสอน  



 

 

มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัให้พิจารณาเห็นชอบแตง่ตัง้  นางมาล ี ล้วนแก้ว   เป็นคณบดี                      

คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ   ตัง้แตว่นัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2551 

 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้  นางมาล ี ล้วนแก้ว   เป็นคณบดีคณะพยาบาลและวทิยาศาสตร์สขุภาพ                              

ตัง้แตว่นัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2551    
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  มหาวทิยาลยัควรตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  เป็นระยะตาม 

ข้อบงัคบัวา่ด้วย  การบริหารบคุลากรของมหาวิทยาลยั  และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 2.  มหาวทิยาลยัควรมีช่องทางในการแสวงหาและเปิดโอกาสให้คนเก่ง  คนดี  มีความสามารถ              

ในด้านนีเ้ข้ามาปฏิบตังิานงานตามวาระและโอกาส 

 3.  เน่ืองจากเป็นคณะและสาขาวิชาท่ีเปิดใหมท่ี่มีลกัษณะพิเศษและต้องให้สภาการพยาบาล              

รับรองหลกัสตูรและเปิดสอน  มหาวิทยาลยัจงึควรนําแนวทาง   มาตรการและนําบคุลากรเข้ามาชว่ยเหลือ

ดําเนินการในเร่ืองนีโ้ดยดว่น 
 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  

 

-ไมมี่-  

 

            ประธานท่ีประชมุนดัประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  3/2551   ในวนัท่ี  20  มีนาคม   พ.ศ. 2551  

13.30 น.  ณ   ห้องประชมุผดงุชาต ิ 

 

 

เลกิประชมุเวลา  18.20  น.  

 

นางสาวกตัตกิา   สขุกาล                 ผศ.สนุทร   พนูเอียด 

     ผู้บนัทกึการประชมุ             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


