
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 3/2552 

วันศุกร์ ที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2552  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ 

3. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

5. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

8. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

11. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

12. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

13. นายสมพร  ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 



  

5. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

7. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชยัราช   จลุกลัป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัและนิตกิาร 

2. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
1. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการฯ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

2. นางสพุรรณี   อนกุลู ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

- ไมมี่ -  

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  อธิการบดีได้ดําเนินการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจากผู้ ดํารง

ตําแหนง่บริหาร  เม่ือวนัท่ี  16  กมุภาพนัธ์  2552  และวนัท่ี  23  กมุภาพนัธ์  2552  ผลการเลือกตัง้ได้

กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ดงันี ้

 1)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผู้ ดํารงตําแหนง่รองอธิการบดี  ได้แก่  รศ.ปราณี   เพชรแก้ว 

 2)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผู้ ดํารงตําแหนง่คณบดี  ได้แก่  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร 

 3)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการและหวัหน้าสว่นราชการหรือ

หวัหน้าหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  ได้แก่  ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล 

 4)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผู้ ดํารงตําแหนง่รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้ อํานวยการและ

หวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ได้แก่   

ผศ.ดร.ประโยชน์   คปุต์กาญจนากลุ 

      ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  ผลการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  2552     



  

 2.  มหาวทิยาลยัได้สรุปจํานวนบณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีสําเร็จการศกึษาและจะ   

เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  ประจําปี  2552  ในวนัท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ.  2552  ณ  มหาวทิยาลยั    ราช

ภฏัสงขลา   ซึง่แบง่ประเภทบณัฑิตดงันี ้

  1)  ปริญญาโท จํานวนบณัฑิต 203  คน 

  2)  ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) จํานวนบณัฑิต 132  คน 

  3)  ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) จํานวนบณัฑิต   1,577  คน 

  4)  ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) จํานวนบณัฑิต  563   คน 

  5)  ปริญญาศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) จํานวนบณัฑิต   1,165  คน 

  6)  ปริญญานิตศิาสตรบณัฑิต (น.บ.) จํานวนบณัฑิต  109  คน 

  7)  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.)   จํานวนบณัฑิต    336  คน 

รวมบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  จํานวน  4,085  คน 

 3.  มหาวทิยาลยัขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเข้าร่วมพธีิพระราชทาน

ปริญญาบตัรในวนัท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ.  2552  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

 4.  มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการจดัทําโครงการเพื่อเสริมศกัยภาพผู้วา่งงานและพฒันาคณุภาพบณัฑิต      

จํานวน  3  โครงการ  โดยมีรายละเอียดของโครงการดงันี ้

  1)  โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ”  มหาวิทยาลยัได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล  เพ่ือจดัทําหลกัสตูร

อบรมระยะสัน้สําหรับการพฒันาศกัยภาพผู้วา่งงาน  เป็นการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ   โดยจะเปิดรับผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมในระหวา่งวนัท่ี   18 – 24  มีนาคม  2552  และจะเร่ิมอบรมหลกัสตูรแรกในวนัท่ี  1  เมษายน  

2552  เป็นต้นไป 

  2)  โครงการปริญญาใบท่ี 2  มหาวทิยาลยัจะเปิดรับสมคัรนกัศกึษาระหวา่งวนัท่ี  26  มีนาคม – 

30  เมษายน  2552  ณ  สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน  ซึง่มีหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้ หลกัสตูรสาขาวิชา

นิตศิาสตร์  ภาษาองักฤษ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  บญัชี  นิเทศศาสตร์  และการศกึษาปฐมวยั  สาขาวิชาละ  

50  คน  ผู้สมคัรต้องสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือกําลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีปีสดุท้ายและ       

จะได้รับสทิธ์ิในการชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาในอตัรา  ร้อยละ 80  ของคา่ธรรมเนียมปกตขิองสาขาวิชา     

ท่ีเข้าศกึษาและได้รับการเทียบโอนยกเว้นผลการเรียนรายวิชาตามระเบียบไมน้่อยกวา่  36  หน่วยกิต 

  3)  โครงการจดัการศกึษาระดบัปริญญาโท  ภาคปกต ิ ได้ดําเนินการเปิดรับสมคัรนกัศกึษาตัง้แต่

บดันี ้ ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2552  ณ  บณัฑิตวิทยาลยั  โดยผู้ เข้าศกึษาจะจ่ายคา่ธรรมเนียมการศกึษาเพียง 

ภาคเรียนละ 8,000 – 10,000  บาท  ซึง่มีหลกัสตูรตา่งๆ  ดงันี ้

   3.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 

   3.2  หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ศกึษา 

   3.3  หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ศกึษา 



  

   3.4  หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ 

   3.5  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา 

 5.  อธิการบดพีร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้เดนิทางไปประเทศ          

อินโดนีเชีย  ระหวา่งวนัท่ี  9 – 13  มีนาคม  2552  เพ่ือลงนามจดัทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีกบั Udayana  University, Republic  of  Indonesia  ในเร่ืองการท่องเท่ียว 

 6.  มหาวทิยาลยัได้เตรียมการต้อนรับคณะ  2009  Guangxi  Education  จากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  เพ่ือเย่ียมชมมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในระหวา่งวนัท่ี  21 – 22  มีนาคม  2552        

และมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  แลกเปลี่ยนอาจารย์  นกัศกึษาและงานวจิยั  เพ่ือเป็นฐาน             

ในการสร้างเครือขา่ยด้านการศกึษาในระดบัสากล 

 7.  การเช่าพืน้ท่ีธรณีสงฆ์วดัสวา่งอารมณ์  ตําบลบอ่ผดุ  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   

ทางวดัสวา่งอารมณ์ได้ดําเนินการผา่นผู้ เก่ียวข้องเพื่อเสนอตอ่สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใิห้ความ         

เห็นชอบและสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตไิด้ให้ความเห็นชอบให้วดัสวา่งอารมณ์ทําสญัญาเช่าท่ี 

ธรณีสงฆ์ดงักลา่วกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีแล้ว  ตามหนงัสือสํานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ 

ท่ี พศ 0005/01433  ลงวนัท่ี  2  มีนาคม  2552 
  
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 2/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 2/2552  ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 12        

กมุภาพนัธ์   2552   โดยไมมี่การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 2/2552 
 3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ครัง้ที่ 2/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและ

อนปุริญญามหาวิทยาลยัราชภฏั     

สรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา 

ดงันี ้

- อนปุริญญา  จํานวน     1    คน 

- ปริญญาตรี    จํานวน   75   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   43   คน 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 

    1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา

และอนปุริญญา     

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา  

 



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

  2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ                

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ           

ทางอินเตอร์เน็ต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 

 

5.2  พจิารณาให้ความเห็นชอบ     

ขอทลูเกล้าฯ  ถวายปริญญา

พยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์ สาขา  การพยาบาล

มารดาและทารกแดพ่ระเจ้า           

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ      

พระวรชายา    ในสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยัมีมตเิป็นเอกฉนัท์

เห็นชอบขอทลูเกล้าฯ ถวายปริญญา

พยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์ สาขา  การพยาบาล

มารดาและทารกแดพ่ระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ   พระวรชายาใน

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ                

สยามมกฎุราชกมุาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือทราบ

มตสิภามหาวิทยาลยั 

2. งานเลขานกุารสภาฯ จดัทําหนงัสือ  

ท่ี ศธ 0561/0330  ลงวนัท่ี  16  

กมุภาพนัธ์  2552  เร่ือง  สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

ขอประทานทลูเกล้าฯ ถวายปริญญา

พยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์

แดพ่ระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า

ศรีรัศม์ิ  พระวรชายาในสมเดจ็พระบรม  

โอรสาธิราชฯ    สยามมกฎุราชกมุาร   
สง่ถึงราชเลขานกุารในพระองค์   

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกฎุราชกมุาร  เพ่ือดําเนินการ 

นําความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรง       

พระกรุณามีพระราชวินิจฉยั 

3. สํานกังานราชเลขานกุารในพระองค์ฯ 

ได้นําความกราบบงัคมทลู          

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ                 

สยามมกฎุราชกมุาร  ทราบฝ่าละออง  



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

  พระบาทแล้ว  ทรงพระกรุณา         

โปรดเกล้าฯ  พระราชทาน       

พระราชานญุาตให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ  พระวรชายาฯ 

เสดจ็รับพระราชทานปริญญาบตัร   

ตามหนงัสือ ท่ี 0005.1/614  ลงวนัท่ี  

26 กมุภาพนัธ์ 2552  เร่ือง  สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

ขอประทานทลูถวายปริญญาพยาบาล 

ศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ แด ่ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ  

พระวรชายาในสมเดจ็พระบรม   

โอรสาธิราชฯ   สยามมกฎุราชกมุาร 
    

5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์

 

 

 

 
 

สภามหาวิทยาลยัมีมตเิป็นเอกฉนัท์

เห็นชอบให้ปริญญาดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิแ์ก่บคุคล  ดงันี ้

 1)  นายชาญชยั  ลขิิตจิตถะ  

ปริญญานิตศิาสตรดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์ สาขา  นิตศิาสตร์ 

2)  ศาสตราจารย์สธิุวงศ์              

พงศ์ไพบลูย์    ปริญญา              

ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 

สาขา   การจดัการทางวฒันธรรม   

 3)  นายแพทย์ปราเสริฐ         

ปราสาททองโอสถ  ปริญญา        

ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์     

สาขา  อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว     

แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1. แจ้งคณะมนษุยศาสตร์ฯ            

คณะนิตศิาสตร์และวิทยาลยันานาชาต ิ 

การทอ่งเท่ียวทราบมตสิภาฯ 

2. ทําหนงัสือแจ้งบคุคลท่ีสภา 

มหาวิทยาลยัมีมตเิห็นชอบให้ปริญญา

ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิท์ัง้ 3 คน 

3. ประสานให้คณะแจ้งบคุคลทัง้ 3 คน 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร         

ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

4. อธิการบดีและคณะได้เข้าพบ   

บคุคลทัง้สามเพื่อแจ้งมตสิภาฯ        

และประสานเพื่อเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบตัรในวนัท่ี 24 มีนาคม    

2552  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏั    

สงขลา 
 



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.4  พจิารณาแตง่ตัง้รองอธิการบดี   

 

เห็นชอบแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่ง 

รองอธิการบด ี ตามท่ีอธิการบดีแนะนํา 

ดงันี ้

1. รองศาสตราจารย์ปราณี  เพชรแก้ว 

2. รองศาสตราจารย์สณีุย์   

     ลอ่งประเสริฐ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์   

     คปุต์กาญจนากลุ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทร   
     พนูเอียด 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  สขุกรี 
6. นายนิโรจน์  ไทยทอง 

โดยมีอํานาจหน้าท่ีและได้รับ

คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์  

ตามท่ีกฎหมายกําหนด  ทัง้นี ้ ตัง้แต ่    

วนัท่ี 13  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2552     

เป็นต้นไป 

 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1. จดัทําคําสัง่สภามหาวิทยาลยั     

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 011/2552  

เร่ือง แตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่ง

รองอธิการบด ี เสนอนายกสภาฯ      

ลงนาม 

2. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีและผู้ เก่ียวข้อง

ทราบคําสัง่สภามหาวิทยาลยั 

5.5  พิจารณาเลือกและแตง่ตัง้

คณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชมุได้เลือกและแตง่ตัง้บคุคลให้

ดํารงตําแหน่งคณบดี  ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินยั  ชนูวลศรี 

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ                   

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั  

เครือหงษ์  ดํารงตําแหน่งคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา   

กนัตะวงษ์ ดํารงตําแหน่งคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

4. อาจารย์พงษ์จนัทร์  คล้ายอดุม  

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ 

วิทยาการจดัการ 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1. จดัทําคําสัง่สภามหาวิทยาลยั     

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 012/2552   

เร่ือง แตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่ง

คณบดี  เสนอนายกสภาฯ  ลงนาม 

2. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยั  
 
 
 
 
 
 



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 5. ดร.อษุณีย์  สธุรรมมาภรณ์  

ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลยั 

นานาชาตกิารทอ่งเท่ียว 

โดยมีอํานาจหน้าท่ีและได้รับ

คา่ตอบแทนการดํารงตําแหน่งและ  

สทิธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ทัง้นี ้ รายท่ี  1-3   ตัง้แตว่นัท่ี  1  

มีนาคม  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป 

และรายท่ี 4-5  ตัง้แตว่นัท่ี  13  

กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป 

 

 

5.6  พจิารณาเลือกและแตง่ตัง้

ผู้ อํานวยการสํานกัและสถาบนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชมุเลือกและแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารง

ตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานกัและสถาบนั  

ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์   

ชอบตรง   ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการ

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ิ  

พฒันวิริยะพิศาล  ดํารงตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

3. ดร.จิตตมิา  ศีลประชาวงศ์ 

ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานกั 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   

หลําสะอาด   ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

 โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีและได้รับ

คา่ตอบแทนการดํารงตําแหน่งและ 

สทิธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ทัง้นี ้ ตัง้แต ่ วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.   

2552  เป็นต้นไป 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1. จดัทําคําสัง่สภามหาวิทยาลยั     

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 013/2552  

เร่ือง แตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการ เสนอนายกสภาฯ ลงนาม 

2. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ระเบียบวาระที่               มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ               

5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรการศกึษา  มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   
 

 

 

 

 
 

เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม

ทอ่งเท่ียวและบริการระหวา่งประเทศ  

(หลกัสตูรใหม่  พทุธศกัราช 2551) 

 

 
 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งวทิยาลยั

นานาชาตฯิ ทราบมตสิภามหาวิทยาลยั

เพ่ือดาํเนินการเสนอหลกัสตูร

บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิา        

การจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและ

บริการระหวา่งประเทศ  (หลกัสตูรใหม่  

พทุธศกัราช 2551)  ตอ่ สกอ. เพ่ือทราบ

และดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   4.1  เพ่ือทราบ “ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  ผลการเลือกตัง้กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2552” 

 4.2  เพ่ือทราบจํานวนบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรในวนัท่ี  24  

มีนาคม  พ.ศ.  2552  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพจิารณาผลการศกึษา     

ภาคปกต,ิ ภาค กศ.บท. และ Ex.B.A.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  13  มีนาคม  2552  และเห็นชอบ               

ให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา 

จํานวน  1,501  คน   และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  3/2552   เม่ือวนัท่ี  13  มีนาคม  

2552  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภา

มหาวิทยาลยั   จํานวน  391   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

  ระดบัอนปุริญญา    จํานวน   2 คน 

ระดบัปริญญาตรี     จํานวน           1,499   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน             391   คน 

  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   จํานวน            375 คน 



  

   ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน      7   คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน      9   คน   
  

5.2 พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การเล่ือนขัน้    
      เงนิเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี    
      พ.ศ.  2552  
ด้วยท่ีผา่นมาการเลื่อนขัน้เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยัได้

ดําเนินการตามกฎ ก.พ. วา่ด้วย  การเลื่อนเงินเดือน  พ.ศ.  2544  ตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัริะเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  มาตรา 74  วรรคสองและพระราชบญัญตัริะเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  มาตรา  35  กําหนด   ให้ “การเลื่อนขัน้เงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา   โดยคํานงึถงึคณุภาพและปริมาณงาน  

ของตําแหนง่และผลงานที่ได้ปฏิบตัมิา  การรักษาวนิยัและจรรยาบรรณ  ของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา  ตลอดจนความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบตังิาน  ตามข้อบงัคบัท่ี                 

สภาสถาบนัอดุมศกึษากําหนด  ซึง่ต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์  วิธีการและ เง่ือนไข  ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

บดันีค้ณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.)  ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.          

ตามข้อ 2  คือ  ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  ตลุาคม  พ.ศ.  2551  ซึง่เป็นเหตใุห้ต้องมีการออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนั อดุมศกึษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน   ใน

สถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  มาตรา 35  

มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี               

วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้เงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ.  2552   
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2552  โดยให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไข

ปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการพลเรือน   ใน

สถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2552  ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 



  

  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2552  ดงันี ้

 1.  ข้อ 3.  ตดัคํานิยาม “ผู้บงัคบับญัชา” ออกทัง้หมด 

 2.  ข้อ 4.  แก้ไขข้อความจาก “ให้อธิการบดเีป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันีแ้ละให้มีอํานาจในการออก

ระเบียบ  ประกาศหรือคําสัง่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี”้  เป็น  “ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการ

ตามข้อบงัคบันีแ้ละให้มีอํานาจในการออกระเบียบ  ประกาศ  คําสัง่หรือแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือประโยชน์  

ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี”้  

 3.  ข้อ 11. แก้ไขข้อความจาก “อนญุาตให้ลาไปศกึษา”  เป็น  “อนญุาตให้ไปศกึษา”  

 4.  ข้อ 11 (2) (ก) แก้ไขข้อความจาก “ระดบับณัฑิตศกึษา  มีผลการศกึษาสะสมหรือเทียบได้           

ไมต่ํ่ากวา่  3.25”  เป็น  “ระดบับณัฑิตศกึษา  มีผลการศกึษาในระดบัดี”   

 5.  ข้อ 11 (3)  ตดัข้อความ “ในระหวา่งลา” ออก  
 

             5.3  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  สภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ  พ.ศ.  2552 

เพ่ือปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ให้เหมาะสมในกรณี 

1. นิยามศพัท์คําวา่  “คณาจารย์”  “ข้าราชการ”  และ  “ผู้บริหาร” ให้เหมาะสมและเป็นไปตาม         

ข้อเท็จจริง   

2. เกณฑ์การได้มาและจํานวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 015/2552  ได้ประชมุครัง้ท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี  3  มีนาคม   

พ.ศ.  2552  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  สภาคณาจารย์                

และข้าราชการเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาออกบงัคบัใช้   
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ               

พ.ศ.  2552  โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรให้มหาวทิยาลยัแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  สภาคณาจารย์        

และข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ดงันี ้

 



  

  1.  ข้อ 5  แก้ไขจาก  “18(ข) หรือ (ค)” เป็น  “18(ค)” 

 2.  ข้อ 12  ตดัข้อความ “และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ” ออก 
 

     5.4  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนกรรมการ        
      ที่พ้นจากตาํแหน่ง 
ด้วยมีกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ท่ีเป็นผู้แทนจากรองอธิการบดี       

ผู้แทนจากคณบดี  ผู้แทนจากผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนัตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี         

ท่ี  002/2550  สัง่  ณ  วนัท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550  ต้องพ้นจากตาํแหนง่กรรมการบริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั  เน่ืองจากได้พ้นจากตําแหนง่รองอธิการบดี  คณบดีและผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั  ตามวาระ  

การดํารงตําแหนง่ 

เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  แทนผู้ พ้นจากตําแหนง่ดงักลา่ว  

มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการให้มีการเลือกผู้แทนจากผู้ ดํารงตําแหน่งดงักลา่วเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา

แตง่ตัง้เป็นกรรมการ ก.บ.ม.  แทนผู้ ท่ีพ้นจากตําแหนง่  ตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย  คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั พ.ศ.  2549  ข้อ 4  เม่ือวนัท่ี  5  มีนาคม          

พ.ศ.  2552  ดงันี ้

1.  ผู้แทนจากรองอธิการบด ี จํานวน  2  คน  ได้แก่ 

 (1)  รศ.ปราณี เพชรแก้ว 

 (2)  รศ.สณีุย์ ลอ่งประเสริฐ 

2.  ผู้แทนจากคณบดี  จํานวน  3  คน  ได้แก่ 

 (1)  ผศ.วนิยั  ชนูวลศรี คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 (2)  รศ.ดร.ธงชยั  เครือหงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 (3)  ผศ.ดร.นิตยา กนัตะวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์  

3.  ผู้แทนจากผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั  จํานวน  2  คน  ได้แก่ 

 (1)  ผศ.สมศกัดิ ์ ชอบตรง ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

 (2)  ผศ.ประสงค์ หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง  ดงันี ้

1. รองศาสตราจารย์ปราณี   เพชรแก้ว  กรรมการจากผู้แทนรองอธิการบดี 

2. รองศาสตราจารย์สณีุย์   ลอ่งประเสริฐ กรรมการจากผู้แทนรองอธิการบดี 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั   เครือหงษ์      กรรมการจากผู้แทนคณบด ี    

4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา   กนัตะวงษ์ กรรมการจากผู้แทนคณบด ี    

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิยั   ชนูวลศรี  กรรมการจากผู้แทนคณบด ี



  

  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   หลาํสะอาด กรรมการจากผู้แทนผู้ อํานวยการสถาบนั/สํานกั 

 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์  ชอบตรง  กรรมการจากผู้แทนผู้ อํานวยการสถาบนั/สํานกั  

ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป   
 

5.5 พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การใช้เงนิรายได้    
     ของมหาวิทยาลัยในการเช่ารถใช้ในราชการ  พ.ศ.  2552 

 เพ่ือจดัทําระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามความในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยั 

ราชภฏัแทนระเบียบสถาบนัราชภฏัตามความในพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏัและให้มีการปรับเพิม่คา่เช่ารถ

จากระเบยีบเดมิท่ีกําหนดอตัราคงท่ีให้เป็นไปตามสภาพที่แท้จริง   เพ่ือให้การบริหารจดัการในการเช่ารถ         

เกิดประสทิธิภาพโดยออกเป็นประกาศมหาวทิยาลยัและแจ้งให้สภามหาวทิยาลยัทราบ 

 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี  3  มีนาคม  2552  จงึได้จดัทําร่างระเบียบฯ  เสนอสภามหาวิทยาลยั   

เพ่ือพิจารณาออกบงัคบัใช้ 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การใช้เงินรายได้ของมหาวทิยาลยั              

ในการเชา่รถใช้ในราชการ  พ.ศ.  2552  ตามร่างท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
6.1 การศึกษาดงูาน  ณ  ต่างประเทศ  ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย : ข้อมูลเบือ้งต้น 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุเห็นชอบในหลกัการโดยมหาวทิยาลยัควรกําหนดวตัถปุระสงค์ในการศกึษาดงูานให้ชดัเจน  

เช่น  การบริหารจดัการ  หลกัสตูรการศกึษาและการบริหารงานสภามหาวิทยาลยั  ทัง้นีต้้องเป็นประโยชน์      

ในการพฒันาศกัยภาพสภามหาวิทยาลยัให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้และมอบหมายให้มหาวทิยาลยัศกึษาข้อมลู

การศกึษาดงูาน  ณ   ตา่งประเทศเพิ่มเตมิในประเทศท่ีมีความก้าวหน้าในด้านการศกึษา  เชน่  ประเทศญ่ีปุ่ น   

ประเทศไต้หวนัและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นต้น  เพ่ือเป็นทางเลือกเพิ่มเตมิของกรรมการสภาฯ  

ในการพิจารณาเลือกสถานท่ีในการศกึษาดงูาน   ณ  ตา่งประเทศ  เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาในการ

ประชมุครัง้ตอ่ไป 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  4/2552  ในวนัจนัทร์ ท่ี  20  เมษายน  พ.ศ.  2552                       

ณ  ห้องผดงุชาต ิ เวลา 13.00 น.  

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 



  

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                   ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


