
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 4/2553 
วันอังคาร ที่  27  เมษายน  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

2. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ   

8. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

13. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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5. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

6. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ตดิราชการ 

7. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร ตดิราชการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

4. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.   นางโสภา   ปุ่ นสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 4.1    

 2.   ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

 3.   ผศ.ดร.นิตยา   กนัตะวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 4.   นายอทิุศ   ภมูิชยั อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 5.   นายวสนัต์    สทุธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

 6.   ผศ.ดร.อารี   พุม่ประไวทย์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6.1 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

- ไมมี่ -   

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  อธิการบดขีอบคณุกรรมการสภามหาวทิยาลยัท่ีให้เกียรตเิข้าร่วมในงานพธีิพระราชทาน                

ปริญญาบตัรแก่ผู้ สําเร็จการศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ประจําปีพทุธศกัราช  2553 
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เม่ือวนัท่ี  9  เมษายน  2553  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  ซึง่บณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั                      

สรุาษฎร์ธานี  เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรด้วยความเรียบร้อยและได้รับการชมเชยจากมหาวทิยาลยั                 

ราชภฏักลุม่ภาคใต้  และในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรของผู้ สําเร็จการศกึษา  ในปีการศกึษา 

2554  มหาวทิยาลยัจะดําเนินการขอพระราชทานเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสดจ็พระราชดําเนิน                    

มาพระราชทานปริญญาบตัร   ณ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

2.  มหาวทิยาลยัได้เปิดรับนกัศกึษาใหม ่ ประจําปีการศกึษา  2553  โดยมีนกัศกึษาประมาณ                  

5,000  คน  ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั 1  ใน  3  ท่ีนกัเรียน/นกัศกึษาประสงค์ท่ีจะเข้าศกึษามากท่ีสดุ                   

และมหาวทิยาลยัได้จดัเตรียมความพร้อมทางด้านอาคาร  สถานท่ี  บคุลากรและตารางเวลาเรียน 

เ พ่ือให้การจัดการเ รียนการสอนมีคุณภาพ    โดยจะกําหนดการเรียนการสอนระหวา่งเวลา  

08.00 – 20.00 น. 

 3.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจะดําเนินการปรับปรุงห้องสมดุของมหาวทิยาลยั                                

โดยจะขอใช้งบประมาณในปี  2554  จํานวน  30  ล้านบาท   

 4.  ตามท่ีได้ออกประกาศรับสมคัรผู้สมควรดํารงตําแหนง่คณบดีคณะนิตศิาสตร์มานานพอ                        

สมควรแล้ว  แตข่ณะนีย้งัไมมี่บคุคลสมคัรในตําแหน่งดงักลา่ว  มหาวทิยาลยัจงึได้พจิารณาปรับวธีิการ                 

บริหารจดัการของคณะนิตศิาสตร์  โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาคณบดีคณะนิตศิาสตร์                         

เพ่ือให้คําปรึกษาเก่ียวกบันโยบาย  วิชาการ  หลกัสตูรการเรียนการสอนและการผลติบณัฑิต                            

ประกอบด้วยบคุคล  ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ศาสตราจารย์ ดร.วษิณ ุ  เครืองาม ประธาน 

  (2)  รองศาสตราจารย์พรชยั   สนุทรพนัธุ์ กรรมการ 

  (3)  นายชยัยทุธ   ศรีจํานง  กรรมการ 

  (4)  ดร.ภมูิ    มลูสนิ  กรรมการและเลขานกุาร 

 5.  ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ของบประมาณตามแผนปฏิบตัริาชการโครงการไทยเข้มแข็งกบั                      

สํานกังบประมาณ   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  นัน้  งบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัจะได้รับ                                    

จะรวมกบังบประมาณประจําปี  2554   

 6.  มหาวทิยาลยัจดัโครงการการพฒันาเครือขา่ยในพืน้ท่ี   เพ่ือสง่เสริมคณุภาพการเรียนรู้                           

ของนกัเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี (LLEN)  ระหวา่งวนัท่ี  28 – 30  เมษายน  2553                         

ณ  วทิยาลยันานาชาตกิารทอ่งเท่ียว   อําเภอเกาะสมยุ   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   และใช้มหาวิทยาลยั                            

เป็นฐานในการพฒันาครู 
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 7.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.)  ได้ให้ข้อเสนอแนะ              

กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัในการเป็นมหาวทิยาลยัในกํากบั  โดยมีหวัข้อพิจารณา  3  ประเดน็  คือ 

  (1)  มหาวทิยาลยัราชภฏัจะออกนอกระบบราชการหรือไม ่

  (2)  มหาวทิยาลยัราชภฏัจะออกนอกระบบราชการอยา่งไร 

  (3)  มหาวทิยาลยัราชภฏัจะออกนอกระบบราชการเมื่อใด 
   

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2553 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 3/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัพฤหสับดี  ท่ี  25  มีนาคม  พ.ศ.  2553   โดยมีการแก้ไข  ดงันี ้ 

 หน้า 7  ระเบยีบวาระที่ 5.2   ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ  เพิ่มเตมิข้อความ  คือ  

             “4. ควรพิจารณาทบทวนแบบสอบถามและปรับปรุงกรอบการประเมิน”    

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2553 
 3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1  เพื่อทราบรายงานผลการดาํเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน                 

ปฏิบัตริาชการ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553)              
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการรายงานผลประมาณการรายรับ  ประมาณการรายจ่ายและงบประมาณผกูพนั                       

ซึง่มีโครงการตอ่เน่ือง  และควรมีข้อมลูรายละเอียดผลการดําเนินงานประกอบด้วย 

2.  ควรจดัทํารายงานให้มีรายละเอียดเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะ  กรณีคา่ใช้จา่ย                               

ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย   เพ่ืออธิบายการเบกิจ่ายตามประเดน็ยทุธศาสตร์ 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบ 
 

 4.2  เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
       เร่ืองการเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษา  ประจาํภาคเรียน  สาํหรับนักศกึษา                      
ระดบัปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาดนตรี                     
สากล  ภาคปกต ิ
  



 

 

5 

 

 

 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั  ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  2553  ได้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)  และ

สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)   

 เพ่ือให้การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาสาํหรับจดัการศกึษาให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร

และสาขาวิชา  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 3/2553  เม่ือวนัท่ี  23  มีนาคม  2553  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามประกาศแนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

ท่ี 131/2548  ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุ                

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  19  เมษายน  2553                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตั ิ                                     

ให้ปริญญา  จํานวน  102  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2553                           

เม่ือวนัท่ี  22   เมษายน  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาและ                              

ประกาศนียบตัรบณัฑิตตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  26   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต   ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน           102   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   26   คน   ประกอบด้วย 

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จํานวน             2 คน 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              8 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              5   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน             9 คน 

  - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  2 คน 
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5.2 พจิารณาอนุมัตจิัดตัง้ “สถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์”  เป็นหน่วยงาน                

เทยีบเท่ากอง  สังกัดคณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้การศกึษา  สง่เสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู  ทําการสอน  วิจยั  ให้บริการวิชาการ                

แก่สงัคม   ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี   ทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม   ผลติครูและ             

สง่เสริมวทิยฐานะครู  ตามความในมาตรา 7  แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  2547 

และเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว  เก่ียวกบัการบริการวิชาการและการสง่เสริมวทิยฐานะครู             

ความในมาตรา 8  ของพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  ได้กําหนดภาระหน้าท่ี                     

ของมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการพฒันาครูและการบริการวชิาการไว้   ดงันี ้

 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ให้มีคณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู 

 2.  เรียนรู้และสง่เสริมความเข้มแข็งของผู้ นําชมุชน  ผู้ นําศาสนาและนกัการเมืองท้องถ่ินให้มี

จิตสํานกึประชาธิปไตย  คณุธรรม  จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพฒันาชมุชนและ              

ท้องถ่ิน  เพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม 

 3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคณุคา่   ความสํานกึและความภมูิใจในวฒันธรรม                             

ของท้องถ่ินและของชาต ิ

 4.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกือ้กลูกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั  ชมุชน  องค์กรปกครอง 

สว่นท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศ  เพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน    

 เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และภาระหน้าท่ีดงักลา่ว  จงึต้องมีหนว่ยงานที่มี                   

ศกัยภาพ  บคุลากรท่ีมีความสามารถและระบบการบริหารท่ีเอือ้อํานวยตอ่การดําเนินงาน  มหาวทิยาลยั                 

จงึได้ดําเนินการจดัทํา  “โครงการจดัตัง้สถาบนัพฒันาครูและทรัพยากรมนษุย์” เพ่ือเป็นศนูย์พฒันาครู                 

และบคุลากรทางการศกึษา  ตลอดจนบคุลากรทัว่ไปของภาคใต้ตอนบน   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยั                    

เพ่ือพิจารณาอนมุตัจิดัตัง้  “สถาบนัพฒันาครูและทรัพยากรมนษุย์”  เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง                          

สงักดัคณะครุศาสตร์   ซึง่จะดําเนินการเพื่อจดัตัง้เป็นสว่นงานในกํากบัของมหาวทิยาลยัราชภฏั                                 

สรุาษฎร์ธานี  ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการจดัตัง้  การบริหารจดัการ

หนว่ยงานในกํากบั  พ.ศ.  2552  ตอ่ไป  รายละเอียดตามเอกสาร  “โครงการจดัตัง้ สถาบนัพฒันาครู                  

และทรัพยากรมนษุย์”  ประกอบระเบียบวาระนี ้
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ควรให้มหาวทิยาลยัพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการจดัตัง้ “สถาบนัพฒันาครูและทรัพยากร 

มนษุย์”  เป็นหนว่ยงานเทียบเท่ากอง  สงักดัคณะครุศาสตร์  ดงันี ้

 1.  ควรมีวตัถปุระสงค์ของสถาบนัเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาครู 

และทรัพยากรมนษุย์  ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาครูและทรัพยากรมนษุย์  เชน่  องค์ความรู้                

เก่ียวกบัขอบขา่ย  เนือ้หา  วธีิการในการพฒันาของแตล่ะกลุม่บคุลากร 

 2.  ควรเพิ่มเป้าหมายของเครือขา่ยการพฒันา  ท่ีเป็นหน่วยงานเอกชนนอกจากหนว่ยงาน                   

สงักดักระทรวงศกึษาธิการ  และกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  เช่น  โรงเรียนเอกชน  หอการค้า                  

จงัหวดั  เป็นต้น   

 3.  ควรจดัทําหลกัสตูรพฒันาท่ีหลากหลายสําหรับกลุม่บคุคลและหน่วยงานทกุประเภทท่ีสนใจ 

เพ่ือเสนอตอ่บคุคลและหน่วยงานตา่งๆ  ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 4.  ควรเป็นสถาบนัท่ีมีการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระและกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร                

สถาบนั  จํานวนไมเ่กิน  9  คน  ท่ีมีความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาวิชาอยา่งเดน่ชดั  และอธิการบด ี                      

ควรมอบหมายให้บคุคลท่ีเหมาะสมดํารงตําแหนง่ประธานคณะกรรมการ  เพ่ือให้สถาบนัพฒันา                             

ไปเป็นหน่วยงานในกํากบัของมหาวทิยาลยั  
 มตทิี่ประชุม 

อนมุตัจิดัตัง้ “สถาบนัพฒันาครูและทรัพยากรมนษุย์”  เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง  สงักดั                        

คณะครุศาสตร์   
 

5.3  พจิารณาอนุมัตจิัดตัง้หน่วยงานในกาํกับของมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 เพ่ือให้มีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบในการดําเนินการจดัหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ

และการลงทนุของมหาวทิยาลยัแบบมุง่แสวงผลประโยชน์และรายได้   แตไ่มไ่ด้มุง่แสวงหากําไรแบบธุรกิจ

ทัว่ไป   มหาวทิยาลยัโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  ครัง้ท่ี 3/2553  เม่ือวนัท่ี  23 

มีนาคม 2553  ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนมุตัจิดัตัง้ “สํานกัจดัการทรัพย์สนิ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”  เป็นหนว่ยงานในกํากบัของมหาวทิยาลยั  ตามรายละเอียดในเอกสาร 

“โครงการจดัตัง้หน่วยงานในกํากบั : สํานกัจดัการทรัพย์สนิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี” ประกอบ

ระเบียบวาระนี ้
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีรายละเอียดผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมา  เช่น  รายรับ  รายจ่ายและกําไรสทุธิ 

 2.  ควรศกึษาระบบการดําเนินการแบบธุรกิจ  เช่น  การจดักําไรสทุธิเป็นเงินทนุสาํรองและ                        

การจ่ายภาษีอากร  เป็นต้น  เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบด้านการเงินในอนาคต    
 มตทิี่ประชุม 
  อนมุตัจิดัตัง้  “สํานกัจดัการทรัพย์สนิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”  เป็นหนว่ยงานในกํากบั

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   
                 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
 รายงานผลการดาํเนินงานและแนวทางพัฒนาของคณะพยาบาลศาสตร์    

มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรจดัโครงการให้นกัศกึษาของคณะพยาบาลศาสตร์   ได้เข้าไปดแูลผู้ ป่วยซึง่มีท่ีอยูอ่าศยั                 

ใกล้เคียงกบัมหาวิทยาลยัหรือในเขตเทศบาลตําบลขนุทะเล  เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะและสร้างความสมัพนัธ์                 

ท่ีดีกบัชมุชน  
 มตทิี่ประชุม 

รับทราบ 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  5/2553 ในวนัองัคาร ท่ี   1  มิถนุายน  พ.ศ.  2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


