
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  1/2552 

วันพฤหสับด ีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ  

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

6. นายวิชยั  ศรีขวญั 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.ธงชยั  เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

12. นายชยัราช  จลุกลัป์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

13. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

14. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯผู้ทรงคณุวฒุ ิ ลาประชมุ  

2. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯผู้ทรงคณุวฒุ ิ ลาประชมุ 

3. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯผู้ทรงคณุวฒุ ิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯผู้ทรงคณุวฒุ ิ ลาประชมุ  

5. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯผู้ทรงคณุวฒุ ิ ลาประชมุ 

6. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯผู้ทรงคณุวฒุ ิ ลาประชมุ 

7. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 



8. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

9. นายสมพร  ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

  กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ ลาประชมุ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายบรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. นางสาวกตัตกิา  สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3. นายวรชาต ิ  การเก่ง ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นางวริศรา   สมเกียรตกิลุ ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
1. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

2. นายวสนัต์  สทุธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 และ 5.6 

3. คณุกนก  อภิรดี ตวัแทน จาก A-PLUS GROUP COMPANY LIMITED 

ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 

4. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.8 และ 6.2 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

  - ไมมี่ - 

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

1. อธิการบดีได้เป็นตวัแทนของอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ  ในการแสดงความยนิดี        

กบัคณุอภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ   ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี คนท่ี 27      

ในช่วงท่ีคณุอภิสทิธ์ิ   เวชชาชีวะ  มาประชมุสมัมนาพรรคประชาธิปัตย์  ณ อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดั 

สรุาษฎร์ธานี 

2. มหาวิทยาลยัได้จดักิจกรรม  SRU Spirit   เน่ืองในโอกาสสง่ท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหมโ่ดยมี

การจดักิจกรรมตา่งๆ  ดงันี ้ การแขง่ขนักีฬาบคุลากร  การจ่ายโบนสัและงานเลีย้งสงัสรรค์    



ซึง่ในการจดักิจกรรมดงักลา่วได้รับความร่วมมือจากบคุลากรในการเข้าร่วมทํากิจกรรมเป็นจํานวนมากและ

กรรมการสภาฯ  จากผู้ทรงคณุวฒุิหลายทา่นได้เข้าร่วมด้วย   จงึทําให้การจดักิจกรรมในครัง้นี ้

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายอยา่งดยีิ่ง 

3. คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั โดย คณุจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการฯ ได้

ประชมุกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยัเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม  2552  ณ  ห้องผดงุชาต ิ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ีประชมุมีมตเิสนอหลกัการหาแนวทางช่วยเหลือนกัศกึษาท่ีประสบปัญหาด้านเงินทนุ            

ในการศกึษาและการตกงานหลงัจากสาํเร็จการศกึษา   

4. มหาวทิยาลยัได้จดัการประชมุเพ่ือเตรียมรับการประเมนิการปฏิบตัริาชการประจําปี  2551    

รอบ 12 เดือน  เม่ือวนัท่ี  14  มกราคม  2552  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมนิจากสํานกังาน ก.พ.ร. 

ร่วมกบัสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  (สมศ.)  ในวนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์  2552 

5. มหาวิทยาลยัได้กําหนดการประชมุร่วมกบั บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั (C.P.) ในวนัท่ี  

16 มกราคม 2552  เพ่ือขอรับการสนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก สาขา การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  

จํานวน 2 ทนุ  ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2551 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 11/2551 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 

ธนัวาคม 2551  โดยไมมี่การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 11/2551 
3.1 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภา

มหาวทิยาลัย ครัง้ที่ 10/2551  ระเบียบวาระที่ 5.1  พจิารณาเลือกผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี
มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
  ผลการดาํเนินงาน 
  ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการดําเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้    

ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ  ดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ซึง่สํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้สง่เร่ืองถงึสํานกัราชเลขาธิการแล้วและอยูร่ะหวา่งการดําเนินการ             

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

3.2 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2551  ดงันี ้
  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา และ

อนปุริญญามหาวิทยาลยัราชภฎั     

สรุาษฎร์ธานี 

อนมุตัใิห้ปริญญา และอนปุริญญา  

ดงันี ้

- อนปุริญญา   จํานวน   1    คน 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 



ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 - ปริญญาตรี    จํานวน 106  คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน  28   คน 

1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา  

อนปุริญญา   

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา  

 2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ               

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลการศกึษาให้นกัศกึษาทราบ

ทางอินเตอร์เน็ต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 

5.2  พจิารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จํานวน 3 ฉบบั 

ดงันี ้

1. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั       

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย คณุสมบตั ิ

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 

พ.ศ. 2551 

2. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั       

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย คณุสมบตัิ

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2551  

3. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั       

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย คณุสมบตัิ

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้ อํานวยการสถาบนั สํานกั ศนูย์ 

หวัหน้าสว่นราชการหรือหน่วยงานที่   

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งนิตกิรมหาวิทยาลยัเพ่ือทราบมติ

สภามหาวิทยาลยัและดําเนินการแก้ไข

ร่างข้อบงัคบัตามมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2. นิตกิรมหาวทิยาลยัแก้ไขร่างเสนอ

มหาวิทยาลยัเพ่ือเสนอคณะกรรมการ

ปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างระเบียบ  

และข้อบงัคบัฯ ตรวจสอบในการประชมุ

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2551 

3. งานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั

เสนอร่างท่ีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

แล้ว  และเสนอนายกสภาฯ พจิารณา 

ลงนาม   

 

 



ระเบียบวาระที่               มตทิี่ประชุม        การดาํเนินการ 

 เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่

คณะ พ.ศ. 2551 

ทัง้นี ้ให้งานเลขานกุารสภาฯ

ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิจากร่างท่ี

เสนอตามท่ีกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัได้แก้ไข ก่อนเสนอนายก

สภาฯ ลงนาม 

 

 

5.3  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ 
บริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)                

แทนผู้ พ้นจากตําแหน่ง 

 
 

เห็นชอบแตง่ตัง้ นางสาวรัศมิ์ลภสั  

สุวรรณรัตน์ พนกังานมหาวทิยาลยั  

ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

เป็นกรรมการบริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) แทนผู้พ้น

ตําแหน่ง 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1. เสนอ”ร่าง"คําสัง่สภามหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 016/2551 เร่ือง 

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล

ผู้ พ้นจากตําแหน่ง ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 6 

ตลุาคม 2551 ให้นายกสภาฯ ลงนาม 

2. แจ้งคําสัง่สภามหาวิทยาลยัให้ 
นางสาวรัศมิ์ลภสั  สุวรรณรัตน์    
และเลขานกุารคณะกรรมการ

บริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.) ทราบ 
 

5.4  พจิารณาอนมุตัเิล่ือนระดบั  

และแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหน่ง

สงูขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนมุตัเิล่ือนระดบัและแตง่ตัง้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษาให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้  

จํานวน  2  ราย ดงันี ้ 

1. นางสุภาณีย์   พุทธพงค์ ตําแหน่ง  

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ระดบั  5     

ตําแหน่งเลขท่ี  0015  สงักดั                 

บณัฑิตวิทยาลยั  เล่ือนเป็น                 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ระดบั  6     

สงักดัเดมิ 

2. นางนันทนา   เดชเกดิ  ตาํแหน่ง

บรรณารักษ์  ระดบั  5  ตําแหน่งเลขท่ี   

งานเลขานกุารสภาฯ   ได้แจ้งและ

ดําเนินการ  ดงันี ้

1. แจ้งผลการอนมุตัขิองสภา

มหาวิทยาลยัให้กองการเจ้าหน้าท่ี

ทราบและจดัทําคําสัง่เลื่อนระดบัและ

แตง่ตัง้ข้าราชการทัง้ 2 ราย 

2. กองการเจ้าหน้าท่ีได้เสนออธิการบดี

ลงนามในคําสัง่มหาวิทยาลยัสรุาษฎร์

ธานี ท่ี 3240/2551 เร่ืองแตง่ตัง้ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษาตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

และประเภททัว่ไป วชิาชีพเฉพาะหรือ 



ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 0831  สงักดั    สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เล่ือนเป็น

บรรณารักษ์  ระดบั  6  สงักดัเดมิ 

ทัง้นี ้ ตามท่ี  ก.บ.ม.  มีมตเิห็นชอบ  

ตัง้แตว่นัท่ี  4  พฤศจิกายน  2551 

 

เช่ียวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหน่ง

สงูขึน้ ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551 

แตง่ตัง้บคุคลทัง้ 2 และกองการ

เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้บคุคลทัง้ 2 และ

หน่วยงานที่บคุคลทัง้ 2 สงักดัและ

หน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกที่เก่ียวข้องทราบเพื่อ

ดําเนินการตอ่ไปแล้ว 

5.5  พิจารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย การรับจ่ายเงินในการจดั

การศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบั

อนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย การรับ

จ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับ

นกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบั

ปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

โดยปรับแก้ในข้อ 3       ของฉบบัร่าง

ท่ีเสนอจาก “...ให้ออกเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลยั...” เป็น “ให้ทําเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลยั” 

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งนิตกิรมหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ

มตสิภามหาวิทยาลยัและแก้ไข

เพิ่มเตมิระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ตามท่ี

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ  

2. งานเลขานกุารสภาฯ เสนอร่าง

ระเบียบมหาวทิยาลยัฯ ตามท่ีสภา

มหาวิทยาลยัเห็นชอบให้นายกสภาฯ 

ลงนาม 

3. มหาวิทยาลยัได้ทําประกาศ

มหาวิทยาลยัฯ โดยอาศยัอํานาจตาม

ระเบียบมหาวทิยาลยั ฉบบัท่ีแก้ไข

ดงักลา่ว เพ่ือเล่ือนกําหนดการชําระ

เงินคา่ธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชา

เรียน อนัเป็นการบรรเทาภาระทาง

การเงินของนกัศกึษาประจําภาคเรียน 

ท่ี 2/2551 แล้วตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 

2551 และสํานกังานสง่เสริมวิชาการฯ 

กบัศนูย์การศกึษาของมหาวิทยาลยั       

ได้แจ้งนกัศกึษาทราบ และฝ่ายสื่อสาร

องค์กรได้แจ้งให้บคุลากรของ

มหาวิทยาลยัทราบด้วยแล้ว 
 



3.3 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 5.2  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั         
สุราษฎร์ธานี  กรณี “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัต ิ 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหาคณบด ี พ.ศ.  2551 

ท่ีประชมุได้พจิารณาร่างข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์

และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551 ท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัยงัไมไ่ด้ลงนามบงัคบัใช้  ซึง่ท่ีประชมุเห็นชอบ

ให้แก้ไขร่างข้อบงัคบัดงักลา่วในข้อ 7 และให้มีผลเพ่ือใช้ดําเนินการในการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี

ในการประชมุครัง้นี ้ จากฉบบัร่างเป็นดงันี ้

“ข้อ 7   ให้สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่เรียกวา่ “คณะกรรมการสรรหาคณบดี”  

ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดีเป็นประธาน 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจํา 1 คน  โดยการเลือกของกลุม่กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจํา 

(3) ผู้แทนอาจารย์  3  คน  โดยการเลือกจากกลุม่อาจารย์ของคณะหรือวทิยาลยัท่ีมีการสรรหาคณบดี 

(4) ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดีเป็นเลขานกุาร 
(5) ผู้ อํานวยการสํานกังานคณบดีของคณะหรือวิทยาลยัท่ีมีการสรรหาคณบดีเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
การแตง่ตัง้คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ให้ดําเนินการภายในระยะเวลาอนัสมควรก่อนท่ีคณบดีจะครบ

วาระการดํารงตําแหนง่  กรณีท่ีคณบดีพ้นจากตําแหนง่ก่อนครบวาระให้ดําเนินการภายในระยะเวลาหกสบิวนั

นบัแตว่นัท่ีคณบดีพ้นจากตําแหนง่” 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1.  การแก้ไขข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัควรจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีกระบวนการที่สอดคล้อง       

ในการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัให้มีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั 

 2.  ควรมีการวเิคราะห์วา่ข้อบงัคบัฯ ท่ีได้แก้ไขปรับปรุงแล้วเม่ือนําไปปฏิบตัจิะเกิดปัญหาหรือไม ่    

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  4.1  เพ่ือทราบรายงานการบริหารเงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายเงิน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  

ปีงบประมาณ  2552  และรายงานการใช้งบประมาณแบบบญัชีตามเกณฑ์คงค้าง  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  -  

30  ธนัวาคม  2551 (ไตรมาสท่ี 1) และท่ีประชมุเห็นชอบให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบบญัชีตาม

เกณฑ์คงค้างทกุๆ  ไตรมาส   

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพจิารณาผลการศกึษา 



ภาคปกต,ิ ภาค กศ.บท. และ Ex.B.A.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  5  มกราคม  2552  และเห็นชอบ              

ให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา จํานวน  43  คน    

และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2552   เม่ือวนัท่ี   8   มกราคม  2552 

ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภามหาวทิยาลยั    จํานวน  10   คน   
 

 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ดงันี ้

  ระดบัปริญญาตรี     จํานวน   43   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน   10   คน 

   ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน      6   คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน      4   คน 

5.2 พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552 

สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  6/2549  เม่ือวนัท่ี  21  มถินุายน  2549 ได้ออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2549  และบงัคบัใช้มาจนถงึปัจจบุนั 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ก.พ.อ.)  โดยอาศยัอํานาจตามความใน

มาตรา 14(9)  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2549 

ได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  

พฤษภาคม  พ.ศ.  2550  และในระหวา่งประกาศใช้ประกาศ  ก.พ.อ.  ดงักลา่ว  มหาวิทยาลยัได้เสนอ

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  จรรยาบรรณฯ  ตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา    

ออกบงัคบัใช้  3  ครัง้  และในครัง้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี  25  กรกฎาคม  2551  ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ท่ี  

7/2551  ซึง่สภามหาวทิยาลยัได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการโดยให้มหาวิทยาลยัไปปรับแก้เพิ่มเตมิ

เก่ียวกบัวธีิปฏิบตักิรณีการกระทําผิดจรรยาบรรณและนําเสนอสภามหาวทิยาลยัครัง้ตอ่ไป 

 ระหวา่งปรับปรุงร่างข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  จรรยาบรรณของ                   

บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551  ซึง่ออกตามประกาศ  ก.พ.อ.   เร่ืองมาตรฐาน                 

ของจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  พฤษภาคม  2550 นัน้  ก.พ.อ. ได้มี       

การดําเนินการเพื่อออกประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ืองมาตรฐานจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา                            

ฉบบัใหม ่  ท่ียกเลกิฉบบัเดมิ (8  พฤษภาคม  2550) และประกาศเมื่อวนัท่ี  24  มิถนุายน  2551 ประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษา  เลม่  125  ตอนพิเศษ  141 ง.  เม่ือวนัท่ี  22  สงิหาคม  2551 



 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างฯ  ตามคาํสัง่สภามหาวทิยาลยัฯ  ท่ี 015/2551                         

ลงวนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2551  ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  25  ธนัวาคม  2551  พิจารณาแก้ไขปรับปรุง                          

และนําเสนอสภามหาวทิยาลยั  เพ่ือพจิารณาออกข้อบงัคบัใช้ตามร่างแนบระเบียบวาระนี ้ 
 มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย จรรยาบรรณของบคุลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2552 และให้มหาวิทยาลยันําผลสรุปข้อเสนอแนะจากการรับฟัง

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของบคุลากรของมหาวทิยาลยัประกอบการจดัทําข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั     

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  จรรยาบรรณของบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ. 2552  

ให้มีความสมบรูณ์ 
 

5.3 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบด ี
 ด้วยคณบดีของคณะตา่ง ๆ จะพ้นจากตําแหนง่และครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี  (ตามความ       

ในมาตรา 38  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั 2547)   ดงันี ้

 (1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชย์   นวลสระ   คณบดีวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

ได้ย่ืนหนงัสือขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีวิทยาลยันานาชาตฯิ   ตัง้แตว่นัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2552 

(2)  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

คณบดีคณะวิทยาการจดัการและคณบดีคณะครุศาสตร์จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี  ในวนัท่ี   

28  กมุภาพนัธ์  2552 

 เพ่ือให้มีการเลือกและแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหนง่คณบดีของวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  และ

คณบดีทัง้  4  คณะ  แทนผู้พ้นจากจากตาํแหนง่และผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่งโดยสภามหาวทิยาลยั   

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาแตง่ตัง้  “คณะกรรมการสรรหาคณบดี”   ตาม  ความในข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณุสมบตัหิลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551 

 มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี  ทัง้นี ้ สภามหาวทิยาลยัมอบให้อธิการบดีดําเนินการ

เพ่ือให้กลุม่กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจําประชมุเลอืกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาคณบดี

ของแตล่ะคณะ/วทิยาลยั  และดําเนินการให้กลุม่อาจารย์ของแตล่ะคณะ/วทิยาลยัเลือกผู้แทนอาจารย์คณะ/

วิทยาลยัละ  3  คน  เป็นกรรมการฯ  เสนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนามแตง่ตัง้         

  

5.4 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้อาํนวยการ 
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของผู้ อํานวยการสํานกัและสถาบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏั             

สรุาษฎร์ธานี  ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 018/2548  เร่ือง  แตง่ตัง้บคุคลให้ดํารง

ตําแหนง่ผู้ อํานวยการสาํนกัและผู้ อํานวยการสถาบนั  สัง่  ณ  วนัท่ี  17  มกราคม  พ.ศ.  2548  โดยมี        



ผลตัง้แตว่นัท่ีกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตามมาตรา 11  วรรคแรก      

ของพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547 มีผลบงัคบัใช้เป็นต้นไป (1 มีนาคม  2548)  คือ     

ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี  ในวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2552 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการเพื่อดําเนินการ         

สรรหาผู้ อํานวยการเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเลอืกและแตง่ตัง้ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั       

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั  สํานกั  ศนูย์  หวัหน้า

สว่นราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  พ.ศ.  2551 
 มตทิี่ประชุม 
   เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ  โดยสภามหาวทิยาลยัมอบให้อธิการบดี

ดําเนินการจดัประชมุกรรมการสภามหาวทิยาลยัแตล่ะกลุม่เลือกผู้แทนของกลุม่  เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา

ผู้ อํานวยการเสนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนามแตง่ตัง้ 

5.5 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการจัดทาํโครงการพัฒนาพืน้ที่เช่าเพื่อดาํเนินกจิการ     
ของมหาวิทยาลัย  ณ  อาํเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัโดยอนมุตัขิองสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 8/2550  เม่ือวนัท่ี  16  

สงิหาคม  2550  ได้ทําสญัญาเช่าท่ีธรณีสงฆ์วดัสวา่งอารมณ์  โฉนดเลขที่ 13211  ตําบลบอ่ผดุ  อําเภอ

เกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  เนือ้ท่ี  16  ไร่  3  งาน  93.30  ตารางวา  ซึง่เป็นท่ีดนิวา่งเปลา่ตามสญัญา

เช่าท่ีดนิลงวนัท่ี  25  สงิหาคม  2551  โดยสญัญาเช่ากําหนดเวลาการเช่า  30  ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  25  สงิหาคม  

2551  ถึงวนัท่ี  25  สงิหาคม  2581  และขณะนีม้หาวิทยาลยัยงัไมไ่ด้ดําเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในท่ีดนิ

ดงักลา่ว   

เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดนิดงักลา่ว  ในเบือ้งต้นมหาวิทยาลยัจงึได้พิจารณาท่ีจะจดัทํา

โครงการพฒันาพืน้ท่ีเช่าดงักลา่ว  เพ่ือจดัหารายได้ให้แก่มหาวทิยาลยัและเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัทําโครงการพฒันาพืน้ท่ีเช่า                     

เพ่ือดําเนินกิจการของมหาวทิยาลยั  ณ  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบการจดัทําโครงการพฒันาพืน้ท่ีเชา่เพื่อดําเนินกิจการของมหาวิทยาลยั  ณ  อําเภอเกาะสมยุ  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การปรับปรุงพืน้ท่ีเพ่ือดําเนินกิจการของมหาวทิยาลยัควรได้รับการยอมรับจากประชาคม                     

ในพืน้ท่ี   และคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของเกาะสมยุ  เช่น  ห้องประวตัศิาสตร์ชมุชนชาวเกาะสมยุ  ประเพณี

วฒันธรรมดัง้เดมิ  เพ่ือเป็นทัง้แหลง่ท่องเท่ียวและถ่ายทอดความรู้ 



2. ควรกําหนดสญัลกัษณ์โครงการให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  และภาพลกัษณ์             

ของเกาะสมยุ 

5.6 พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้มหาวิทยาลัยก่อหนีผู้กพันเพื่อดาํเนินการโครงการ
ก่อสร้างหอพกันักศึกษา 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 1/2549  เม่ือวนัท่ี 16  

กมุภาพนัธ์  2549  กําหนดให้การอยูห่อพกัของนกัศกึษาเป็นกระบวนการพฒันานกัศกึษาของมหาวทิยาลยั     

กบัเป็นท่ีพกัของนกัศกึษา  กรณีมีภมูิลําเนาห่างไกลจากมหาวทิยาลยัโดยกําหนดให้นกัศกึษาสาขาวิชาการศกึษา 

(ครุศาสตร์) และสาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว  แขนงวิชาธุรกิจการบนิต้องอยูห่อพกัของมหาวิทยาลยั         

สว่นนกัศกึษาสาขาวิชาอ่ืนๆ  ให้ย่ืนความจํานงเพื่อเข้าอยูห่อพกัของมหาวิทยาลยัเพื่อท่ีมหาวทิยาลยัจะได้

พิจารณาตามความจําเป็นเฉพาะราย 

กรณีดงักลา่วทําให้หอพกัของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัไมเ่พียงพอ  ซึง่มหาวทิยาลยัได้แก้ปัญหา

โดยเชา่หอพกัเอกชนเพื่อจดัเป็นหอพกัมหาวทิยาลยั  แตก่ารแก้ปัญหาดงักลา่วไมส่ามารถดาํเนินการ               

ได้ตลอดไปในอนาคต  ซึง่มีจํานวนนกัศกึษาสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลยัประสงค์จะให้อยูห่อพกัมหาวิทยาลยั      

เพ่ืออยูใ่นกระบวนการพฒันาเป็นการเฉพาะมากขึน้เช่นนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัจงึต้อง

ก่อสร้างหอพกันกัศกึษาเพิม่ขึน้  ทัง้นีโ้ดยจดัทําเป็นโครงการที่อยูใ่นฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์                 

ซึง่จะสามารถจดัเก็บรายได้เพ่ือบริหารจดัการได้ด้วยตนเอง ท่ีไมพ่ึง่พารายได้จากงบประมาณกลาง                 

ของมหาวทิยาลยัในอนาคต  มหาวทิยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้

มหาวิทยาลยัก่อหนีผ้กูพนัเพื่อดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพกันกัศกึษาตามรายละเอียดประกอบระเบียบ 

วาระนี ้
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบในหลกัการให้มหาวทิยาลยัดําเนินการก่อหนีผ้กูพนัเพื่อก่อสร้างหอพกันกัศกึษา             

โดยมอบหมายฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์จดัทํารายละเอียดการก่อสร้างหอพกันกัศกึษาตามท่ีกรรมการ

สภาฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ  และนําเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอ่ไป  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลยัควรพิจารณาการใช้เงินทนุของมหาวทิยาลยัเป็นหลกัในการดําเนินการก่อสร้าง

หอพกั  เพราะการก่อหนีผ้กูพนักบัสถาบนัการเงินมีความเสี่ยงในการบริหารจดัการในอนาคต 

2. ควรมีรายละเอียดการคํานวณราคาต้นทนุ  คา่เสื่อมราคา  การบํารุงรักษาอาคารและรายจ่าย 

อ่ืน ๆ อยา่งละเอียด 

3. ควรมีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสถานพยาบาล  ร้านสะดวกซือ้  ระบบนํา้ประปา  ระบบลฟิท์

และสิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ  ในการรองรับการอยูอ่าศยัของนกัศกึษาหอพกัอยา่งเพียงพอ 

4. ควรพิจารณาจํานวนบคุลากรในการบริหารจดัการให้เหมาะสมกบัจํานวนนกัศกึษาหอพกั 



5.   มหาวิทยาลยัควรออกแบบการใช้หอพกัให้เป็นแหลง่อบรมและการเรียนรู้  ในการใช้ชีวิต 

และเป็นคนดขีองสงัคมในอนาคต   

6.   การจดัระบบการบริหารจดัการควรออกแบบให้มีการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ  

7.  ควรพิจารณาเปรียบเทียบแหลง่เงินทนุในการก่อสร้างหอพกันกัศกึษาจาก  3  แหลง่ทนุ คือ  

(1) เงินทนุของมหาวทิยาลยั 

(2) เงินกู้จากสถาบนัการเงิน   

(3) มหาวิทยาลยัจดัทําตราสารหนีเ้พ่ือจําหนา่ยให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยั 

เพ่ือพิจารณาสรุปผลเปรียบเทียบวา่แหลง่เงินทนุใดเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลยัมากท่ีสดุ 

5.7 พจิารณาให้ความเหน็ชอบเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด้วยในการประชมุคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัครัง้ท่ี 6/2551  เม่ือวนัท่ี  16  

ธนัวาคม  2551  คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัได้พิจารณาเห็นชอบและให้เสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อบรรจบุคุคลเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั (งบประมาณแผน่ดนิ)  สายวิชาการจํานวน  3  คน       

และสายสนบัสนนุจํานวน  31  คน  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบเพื่อบรรจ ุ            

และแตง่ตัง้บคุคลเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั (งบประมาณแผน่ดนิ)  ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี ้
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  และสภามหาวทิยาลยัได้มอบหมาย

ให้กรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม,) พจิารณาแตง่ตัง้บคุคลเป็นพนกังาน

มหาวิทยาลยัโดยแจ้งสภามหาวิทยาลยัทราบในระเบยีบวาระแจ้งเพื่อทราบ 

5.8 พจิารณาให้ความเหน็ชอบแนวทางในการจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
ด้วยประเทศไทยเผชิญกบัวกิฤตเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง  ประกอบกบัปัญหาทางการเมืองทําให้การ

สง่ออกขยายตวัลดลง  สง่ผลกระทบด้านการผลติ  ทําให้อตัราการวา่งงานเพิ่มขึน้  ภาวการณ์แขง่ขนัใน

ตลาดแรงงานสงูขึน้  การเรียนรู้ศาสตร์เฉพาะทางทัง้วิชาชีพและวิชาดงัท่ีเป็นอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ไป  

ไมเ่พียงพอตอ่ความอยูร่อดและการแขง่ขนัของแรงงานในอนาคต 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตจงึเป็นความจําเป็นอยา่งยิ่ง  เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะในการดํารงชีวติการทํางานและ

การปรับตวัในสถานการณ์ใหม่ๆ   มหาวทิยาลยัได้ตระหนกัถงึการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจให้เป็นผู้ มีความรู้ทางวิชาการและทกัษะตา่งๆ  ท่ีจําเป็นตอ่การประกอบวชิาชีพ 

การจดัการศกึษาในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นการจดัการศกึษาท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้  สนบัสนนุ

การพฒันากําลงัคนสําหรับสถานประกอบการและผลติกําลงัคนให้มีประสทิธิภาพในการประกอบอาชีพอิสระ   

การจดัการศกึษาปริญญาท่ีสองจงึเป็นแนวทางสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ให้มีทกัษะ 



รอบด้านในการพฒันาประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพในอนาคต  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบแนวทางในการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี  2 หลกัสตูร 
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบแนวทางในการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี 2 หลกัสตูร  และโครงการจดัการศกึษา    

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (กศ.วก.)  ในระเบียบวาระที่  6.2  ตามเสนอ 

5.9 พจิารณาเลือกและแต่งตัง้คณบดบัีณฑติวิทยาลัย 
ด้วย  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร  ได้ครบวาระการดํารงตาํแหนง่คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั (ตามความ         

ในมาตรา 38  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547 (4ปี)  ตัง้แตว่นัท่ี  19  ธนัวาคม  2551 

(ดํารงตําแหนง่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 016/2547  เร่ือง  

แตง่ตัง้คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  สัง่  ณ  วนัท่ี  20  ธนัวาคม  พ.ศ.  2547 (แนบระเบยีบวาระนี)้ 

คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา  ในฐานะ“กรรมการสรรหาคณบดบัีณฑติวิทยาลัย”  ตามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั    

พ.ศ.  2551  ข้อ 7. ได้ประชมุกําหนดเกณฑ์และดําเนินการสรรหาคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเม่ือวนัท่ี   

13  มกราคม  2552  ได้เสนอช่ือ  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร  ตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็น    

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  15  มกราคม  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบ    

ระเบียบวาระนี ้
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบและแตง่ตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร  ดํารงตาํแหนง่ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั

เป็นสมยัท่ี 2  ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 15 มกราคม 2552 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
- ไมมี่- 

  ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  2/2552  ในวนัพฤหสับดี ท่ี 12  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552              

ณ  ห้องผดงุชาต ิ เวลา 13.00 น.  

เลกิประชมุเวลา  17.00  น. 

นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน                                ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

      ผู้บนัทกึการประชมุ                                   ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


