
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 10/2551 

วันพฤหสับด ีที่  6  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2551  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั รองประธาน 

3. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

8. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

9. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

10. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

11. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

12. นายสมพร  ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่  กรรมการ 

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

14. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

16. ผศ.ดร.ธงชยั  เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

17. นายชยัราช  จลุกลัป์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

18. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

19. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

20. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

21. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

22. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 

 
 



ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายบรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. นางสาวกตัตกิา  สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3. นายวรชาต ิ การเก่ง ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นางวริศรา  สมเกียรตกิลุ ผู้ ช่วยเลขานกุาร 
 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด          ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

              ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระท่ี 5.3 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

    ไมมี่ 

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

1. มหาวิทยาลยัได้ประชาสมัพนัธ์การรับนกัศกึษา โดยการจดัโครงการ  Road Show  

วตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  ท่ีกําลงัจะสําเร็จการศกึษาได้รับทราบข้อมลูการเข้าศกึษา

ตอ่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีโดยใช้สโลแกนวา่ “ลดรายจ่าย  เรียนใกล้บ้าน  มาตรฐานเดยีวกัน” 

2. มหาวิทยาลยัได้จดัทําโครงการรถจกัรยานเพื่อลดภาวะโลกร้อน  โดยมหาวทิยาลยัจะมีพิธี

มอบรถจกัรยานให้แก่นกัศกึษาหอพกั  จํานวน  200  คนั  ในวนัท่ี  11  พฤศจิกายน  2551   เพ่ือสนบัสนนุ         

ให้นกัศกึษาได้มีสว่นร่วมในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน   

3. คณะพยาบาลศาสตร์ได้จดัพิธีมอบตะเกียงไนตงิเกลให้กบันกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตร์  รุ่นท่ี 1 จํานวน  50  คน  เม่ือวนัท่ี  3  พฤศจิกายน  2551  เพ่ือให้นกัศกึษาพยาบาลสาํนกึในภารกิจ

หน้าท่ีและความเอือ้อารีตอ่เพ่ือนมนษุย์ 

4. นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้ผา่นการคดัเลือกเข้ารอบชิงชนะเลศิ   

จํานวน  2  ทีม ในการแขง่ขนัการเขียนแผนธุรกิจ  “โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว”  ครัง้ท่ี 2  โดยเน้นหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง  จดัโดยธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มลูนิธิ 

ประเทศไทยใสสะอาด  และสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ซึง่ธนาคารจะมีการจดัประกวด       

รอบชิงชนะเลศิในวนัท่ี  28 - 29 พฤศจิกายน  2551  ณ  อาคารนานาเหนือ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 



5. อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี ได้รับทนุวิจยัจากสาํนกังานคณะกรรมการ     

การอดุมศกึษา จํานวน 10 ทนุ จากการจดัสรรทนุวิจยั จํานวน 36 ทนุให้แก่อาจารย์ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาเอกท่ีสอนอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวทิยาลยัเอกชน  

และเป็นผู้ ท่ีเคยได้รับทนุวิจยัจากหนว่ยงานภายนอกและมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่   

6. มหาวิทยาลยัราชภฏัโดยความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย  40  แห่งทัว่ประเทศ  ร่วมกบั

สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  กรมสง่เสริม 

การปกครองท้องถ่ิน  และกระทรวงศกึษาธิการ  ได้มีกําหนดการจดัประชมุราชภฏัวิจยัวิชาการระดบัชาต ิ 

ครัง้ท่ี 1  ในวนัท่ี  1 – 5  เมษายน  2552  ณ  ฮอลล์ 9  ศนูย์ประชมุอิมแพค  เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร               

ซึง่   ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ได้รับเชิญให้เป็นผู้ ร่วม            

การอภิปรายทางวิชาการ  เร่ืองราชภฏักบัการวิจยัท้องถ่ินเพื่อพลกิแผน่ดนิไทย  มหาวทิยาลยัจงึขอเรียนเชิญ

กรรมการสภาฯ  เข้าร่วมในการประชมุดงักลา่ว 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 9/2551 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 9/2551 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ ท่ี                

19  กนัยายน  2551  โดยไมมี่การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 9/2551 
3.1 ผลการดําเนินงานตามมตท่ีิประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  9/2551 

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนมุตัใิห้ปริญญา ดงันี ้

-  ปริญญาตรี  จํานวน  54  คน 

-  บณัฑิตศกึษา  จํานวน  12  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 

    1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา     

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา 

2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ                

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลการศกึษาให้นกัศกึษาทราบ

ทางอินเตอร์เน็ต 



ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

       2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ 

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญา

บตัรให้บณัฑิต 

 

5.2  พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริม

กิจการมหาวิทยาลยั  ซึง่ประกอบด้วย

ผู้ทรงคณุวฒิุ   จํานวน  15  คน  และ

กรรมการโดยตําแหน่ง  4  คน  โดย

แตง่ตัง้  นายจตุพร  วัชรานาถ   

เป็นประธานคณะกรรมการฯ 
 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

แจ้งคณะกรรมการสง่เสริมฯ เพ่ือทราบ

คําสัง่สภามหาวิทยาลยัฯ  

ท่ี 012/2551 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

5.3  พิจารณาอนมุตังิบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั   

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 

 
 

อนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลยั  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.  2552 
จาํนวน  293,335,914  บาท      
(สองร้อยเก้าสบิสามล้านสามแสน

สามหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยสบิส่ีบาทถ้วน) 
 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1. แจ้งกองนโยบายและแผนเพื่อทราบ

มตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2. กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการ

ประสานหน่วยงานแตล่ะหน่วยงานให้ 

จดัทําแผนงบประมาณ  และขณะนี ้

หน่วยงานตา่งๆ  ในมหาวิทยาลยัฯ   

ได้จดัทําแผนงบประมาณเรียบร้อย

แล้ว 
 

5.4 พิจารณาอนมุตังิบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ 

ของมหาวิทยาลยัระหวา่ง   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 

อนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลยัระหวา่ง

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551    เพ่ือ

ก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์  

จาํนวน  30,000,000  บาท (สามสบิ

ล้านบาทถ้วน) 

งานเลขานกุารสภาฯ   ได้แจ้งและ

ดําเนินการ  ดงันี ้

1. แจ้งกองนโยบายและแผนเพื่อทราบ

มตสิภามหาวิทยาลยัฯ   

2. กองนโยบายและแผนประสานกอง

อาคารสถานที่และภมิูทศัน์กบัคณะ

พยาบาลศาสตร์เพ่ือดําเนินการจดัทํา

รูปแบบรายการแล้ว  และอยูร่ะหวา่ง

จดัทํา TOR เพ่ือจดัจ้าง 

 



ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   

การขอกําหนดกลุม่สถาบนั          

ของมหาวิทยาลยัเพ่ือรับการประเมิน

คณุภาพภายนอก 

 

เห็นชอบการขอกําหนดกลุม่สถาบนั

ของมหาวทิยาลยัเพื่อรับการประเมิน 

คณุภาพภายนอก จากกลุม่ผลติ

บณัฑิตเป็นกลุม่สถาบนัท่ีเน้น 
การผลิตบันฑติและการพัฒนา
สังคม 
 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1.   แจ้งสํานกัประกนัคณุภาพฯ       

เพ่ือทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2.  สํานกัประกนัคณุภาพฯ  และ    

กองนโยบายและแผนได้แจ้ง  ก.พ.ร.  

และ สมศ.  เพ่ือทําคํารับรองแล้ว 

3.  มหาวิทยาลยัจดัประชมุปฏิบตักิาร

ผู้บริหารมหาวทิยาลยั เพ่ือจดัทํา

แผนปฏิบตังิานรองรับการประเมินฯ  

ณ  จงัหวดัภเูก็ต ระหวา่งวนัท่ีวนัท่ี 1-3 

ตลุาคม  2551 

4.  มหาวิทยาลยัแจ้งบคุลากร

มหาวิทยาลยัรับทราบมตสิภาฯ  แล้ว 

5.6  พจิารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรการศกึษามหาวิทยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี     

2  หลกัสตูร  คือ 

1.  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต   สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถ่ิน(หลกัสตูรใหม่  พ.ศ.  2551)  

และสาขาวิชาการจดัการทรัพยากร

มนษุย์ (หลกัสตูรใหม่  พ.ศ.  2551)   

2.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ 

(หลกัสตูรใหม่  พ.ศ.  2551)  

โดยปรับปรุงหลกัสตูรตามข้อสงัเกต

และข้อเสนอแนะของที่ประชมุสภา

มหาวิทยาลยัฯ  
 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งบณัฑิตวทิยาลยัและ  

วิทยาลยันานาชาตฯิ   เพ่ือทราบมติ

สภามหาวิทยาลยัฯ  

2.  บณัฑิตวิทยาลยัได้ดําเนินการจดัสง่  

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   

สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

(หลกัสตูรใหม่  พ.ศ.  2551)  และ

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

(หลกัสตูรใหม่  พ.ศ.  2551)  ให้ สกอ. 

รับทราบและดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

3.  วิทยาลยันานาชาตฯิ  ได้ดําเนินการ

จดัสง่ หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ   

(หลกัสตูรใหม่  พ.ศ.  2551)  ให้       

สกอ. รับทราบและดําเนินการตาม

ขัน้ตอนตอ่ไป 



ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1  เพ่ือทราบรายงานการบริหารเงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายเงิน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2551 

ปีงบประมาณ 2551  

4.2  เพ่ือทราบการแก้ไขข้อความในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา  บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  (หลกัสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  2551)   
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
5.1 พจิารณาเลือกผู้สมควรดาํรงตาํแหน่งอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พทุธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจะครบ

วาระการดํารงตําแหนง่ในวนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2551  และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ  ตามคําสัง่

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ี 008/2551  ลงวนัท่ี  3  กนัยายน  2551  ได้ดําเนินการสรรหาฯ     

ตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ 9  

โดยออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองกําหนดการ

ดําเนินการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11  กนัยายน  2551   

และผลจากการดําเนินการตามประกาศดงักลา่ว  มีหน่วยงานของมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลยัเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีฯ  จํานวน  

19  คน  และในจํานวนดงักลา่วมีผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาจํานวน  7  คน  แตมี่ผู้ เข้ารับการ

สมัภาษณ์และแสดงวิสยัทศัน์จํานวน  6  คน  ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้คดัสรรไว้จํานวน  3  คน       

เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  คือ 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ 

2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.เวคนิ  นพนิตย์ 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  ใช้วธีิการลงคะแนนโดยวิธีลบั  ปรากฏผลการลงคะแนน  ผู้ ท่ีได้รับการพิจารณา

เลือกเป็นผู้สมควรดํารงตําแหนง่อธิการบดีฯ ได้แก่  ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  และนายกสภามหาวทิยาลยัฯ  

จะดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั           

สรุาษฎร์ธานีตอ่ไป 
 

5.2 พจิารณาแต่งตัง้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พทุธิชีวิน  อธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนง่ในวนัท่ี     

14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 และสภามหาวทิยาลยัฯ  ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2551  ได้เลือกผู้สมควรดํารง

ตําแหนง่อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือให้นายกสภามหาวทิยาลยัดําเนินการ               

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  และ   



ในระหวา่งท่ีดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ข้างต้น  ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี  15  พฤศจิกายน  2551  

จะไมมี่อธิการบดีและรองอธิการบดีเพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

กรณีดงักลา่วพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  มาตรา 33  วรรค 2  บญัญตัใิห้สภา

มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัติามมาตรา 29  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  

เป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีแตต้่องไมเ่กินหนึง่ร้อยแปดสบิวนั  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา

แตง่ตัง้ผู้ ท่ีมีคณุสมบตัดิงักลา่วเป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีตัง้แตว่นัท่ี  15  พฤศจิกายน  2551  เป็นต้น

ไป  จนกวา่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน

180 วนั (วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2552) 
  มตทิี่ประชุม 
  1.  สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตัง้แตว่นัท่ี  15  พฤศจิกายน  2551  เป็นต้นไปจนกวา่              

จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน         

วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2552  

 2.  เห็นชอบให้แตง่ตัง้บคุคลเพื่อรักษาการในตําแหนง่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฯ  ตามท่ี    

ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน  ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเสนอ  ดงันี ้

1  ผู้ รักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดี 

1.1 รองศาสตราจารย์ปราณี    เพชรแก้ว 

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ 

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทร   พนูเอียด 

1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์   สขุกรี 

1.5 นางอร่ามรัศมิ ์    ด้วงชนะ 

2  ผู้ รักษาการในตําแหน่งผู้ชว่ยอธิการบด ี

2.1 นายวสนัต์     สทุธโส 

2.2 นายสาคร     รักบํารุง 

2.3 รองศาสตราจารย์ประสทิธ์ิ   ทองแจ่ม 

2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี   นนัทสคุนธ์ 

2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา    จารุพนัธุเศรษฐ์ 
 

 5.3  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ 
       มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพจิารณาผลการศกึษา



ภาคปกตภิาค กศ.บท.และ Ex.B.A. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  20  ตลุาคม  2551 และเห็นชอบให้เสนอช่ือ

นกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญาและ  

คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี   10/2551   เม่ือวนัท่ี  27  ตลุาคม  2551  ได้พจิารณาเสนอ

ขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา  และประกาศนียบตัรบณัฑิต  ตอ่สภามหาวทิยาลยัฯ  เพ่ือพิจารณา

อนมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิตรวม  จํานวน  1,028  คน   
 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

ระดบัอนปุริญญา    จํานวน      6    คน 

ระดบัปริญญาตรี    จํานวน    858  คน 

 ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน    164  คน   

  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   จํานวน   141  คน 

ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน     11   คน 

  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน     9    คน 

  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน     3    คน 
 

5.4 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจดัทาํร่างระเบียบและข้อบังคับ
มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 ด้วยระเบียบและข้อบงัคบัท่ีได้ผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัออกประกาศใช้ตามความ 

ในมาตรา 18  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  และบงัคบัใช้มาตัง้แตปี่  พ.ศ. 2547    

บางฉบบัไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีจะต้องออกใช้บงัคบัในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547                

และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจดัทําร่างระเบียบ

และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เพ่ือนําเสนอร่างระเบียบและข้อบงัคบัตอ่สภามหาวิทยาลยั

พิจารณาออกใช้บงัคบัตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั     

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ซึง่ประกอบด้วยรายช่ือ  ดงัตอ่ไปนี ้

1. ท่ีปรึกษา 

นายนิตสติ ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคณุวฒุิ 

หน้าที่  ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการดําเนินงาน 
 



2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2.1  นายวิชิต   สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคณุวฒุิ ประธานกรรมการ 

2.2  ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ   กรรมการสภาฯ  

    จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร รองประธานกรรมการ 

2.3  ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

2.4  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ 

    กรรมการสภาฯ  โดยตําแหนง่ กรรมการ 

2.5  นางพรศลี  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทน 

    คณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

2.6  ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทน 

    คณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

2.7  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  กรรมการ 

2.8  นายชยัราช   จลุกลัป์ ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี กรรมการ 

2.9  ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ กรรมการและเลขานกุาร 

2 .10  นางสพุรรณี    อนกุลู  ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

2.11 นางสาวอญัญารัตน์  โกละกะ  นิตกิรมหาวิทยาลยั กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

หน้าที่  พิจารณาดําเนินการปรับปรุง  แก้ไขจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั

สรุาษฎร์ธานี  ในสว่นท่ีต้องดําเนินการในระยะเร่งดว่น  ระยะปานกลางและระยะยาว  โดยการมีสว่นร่วม 

ของหนว่ยงานและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ  

พิจารณาออกบงัคบัใช้ 
  

5.5 พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 ด้วยข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

พ.ศ.  2547  ในสว่นของการแตง่ตัง้ “เลขานกุาร” ของประธานกรรมการฯ  ตามข้อบงัคบัข้อ 4  วรรคสอง  

บญัญตัใิห้แตง่ตัง้จากกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัท่ีเป็นบคุคลภายใน  ซึง่กรรมการจากบคุคล

ภายในที่เป็นกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยัจะเป็นประธานสภานกัศกึษาและนายกองค์การนกัศกึษา  

ซึง่มีการเปลี่ยนแปลงทกุปีการศกึษาจงึไมส่ะดวกตอ่การดําเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั  ในการจดัประชมุการตดิตามงานและการประสานงาน 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั  ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว  ตามร่างแนบ

ระเบียบวาระนี ้

 



  มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2551 โดยให้ยกเลกิความในข้อ 4 วรรคสองของข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ.2547   โดยแตง่ตัง้

ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี   ดํารงตาํแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั   

และแก้ไขในข้อ 3 ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ด้วย คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

พ.ศ.2547  จาก “เขตพืน้ท่ีการศกึษา” เป็น “เขตพืน้ที่บริการการศึกษา” 
 

5.6 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการขอกาํหนดตาํแหน่งและแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือน      
ในสถาบนัอุดมศึกษาดาํรงตาํแหน่งวิชาการ 

 ด้วยคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ  ในคราวประชมุครัง้ท่ี 3/2551  เม่ือวนัท่ี  31  

ตลุาคม  2551  ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอดุมศกึษาผู้ขอกําหนดตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  

 สภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี  5/2551  เม่ือวนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2551  ได้พิจารณาให้นําเสนอ

สภามหาวทิยาลยัพจิารณาให้ความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหนง่วิชาการ  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ  มีมต ิ

 จงึนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหนง่ทางวิชาการตามที่สภาวิชาการให้ความเห็น 
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหน่ง

วิชาการ  ดงันี ้

 1.  เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้นายสกิุจ  เอ่ียมสะอาด  ตําแหนง่อาจารย์ระดบั 7   

ให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ ตัง้แตว่นัท่ี  29  สงิหาคม  2549 

 2.  เห็นชอบการไมอ่นมุตักิารขอกําหนดตาํแหนง่และแตง่ตัง้นายสาคร  รักบาํรุง  ตําแหนง่อาจารย์

ระดบั 8  ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 

 3.  เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้นายธงชยั  เครือหงษ์  ตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ระดบั 8  ให้ดํารงตําแหนง่รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  ตัง้แตว่นัท่ี  9  ตลุาคม  2549 

 ทัง้นีส้ภามหาวิทยาลยัฯ  ขอให้สภาวชิาการดําเนินการสง่เสริมนายสาคร  รักบํารุง  ตําแหนง่อาจารย์

ระดบั 8  ให้สามารถปฏิบตัติามคําแนะนําและข้อเสนอแนะของสภาวชิาการในการเสนอขอกําหนดตําแหนง่

และแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหน่งวิชาการตอ่ไป 

 



 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
6.1 สภามหาวทิยาลยัฯ  แสดงความยินดีกบั ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ  ซึง่สภามหาวทิยาลยัฯ มีมติ

เลือกเป็นผู้สมควรดํารงตําแหนง่อธิการบดีฯ  ซึง่นายกสภาฯ  จะดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตอ่ไป   

6.2 มหาวิทยาลยัได้จดัทําร่างประกาศ “การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและภาระงานอาจารย์” 

เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาเสนอแนะ  และมหาวิทยาลยัจะนําประกาศดงักลา่วแจ้งตอ่ท่ีประชมุ

อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลยัทราบ  โดยมหาวทิยาลยัและหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบต้องให้การ

สนบัสนนุและกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัติามประกาศดงักลา่ว 

6.3 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้กําหนดยทุธศาสตร์  “มหาวิทยาลัย  3  มิต”ิ มาใช้เพ่ือนํา
มหาวิทยาลยัก้าวเข้าสูโ่ลกยคุสงัคมหลงัฐานความรู้  ดงันี ้

มิตทิี่ 1  ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่รอดได้  มหาวิทยาลยัต้องบริหารจดัการให้เป็น

มหาวิทยาลยัท่ีมีคณุภาพท่ีเหนือกวา่ทัง้คณุภาพของหลกัสตูร  อาจารย์ผู้สอน  นกัศกึษา  บณัฑิต            

และการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ เพ่ือเป็นปัจจยัให้นกัเรียนเลือกเข้าศกึษา 

มิตทิี่ 2  ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหมาย  ไมใ่ช่แคอ่ยูร่อดตามมิตท่ีิ 1 ต้องอยู ่      

อยา่งองอาจมีความหมายในสงัคม  เป็นกลไกในการเปลี่ยนความคดิคนให้ดีขึน้และยกสถานะของคน        

ให้สงูขึน้ 

มิตทิี่ 3  ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่อย่างมีอนาคต  อนาคตของการจดัการศกึษาก็คือการวิง่  

เข้าสูค่ณุภาพ  ดงันัน้คณุภาพต้องไมใ่ช่แคเ่ร่ืองของวนันีแ้ตต้่องเป็นคณุภาพท่ียัง่ยืนและมีมาตรฐานสงูขึน้ 

  ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  11/2551  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  11  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551            

ณ  ห้องผดงุชาต ิ เวลา 13.00 น.    

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 

นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทร  พนูเอียด 

      ผู้บนัทกึการประชมุ       ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


