
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 2/2552 

วันพฤหสับด ีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 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. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

8. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

9. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

10. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

11. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

12. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

14. รศ.ดร.ธงชยั  เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

15. นายชยัราช  จลุกลัป์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

16. นายสมพร  ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

17. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

18. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

19. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

20. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร  
 

 

 

 

 



 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ  ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา 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 อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการฯ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

2. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 และ 5.3 

3.   อาจารย์มาลี   ล้วนแก้ว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

4.   ผศ.นงเยาว์   โตใจ  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

5.   อาจารย์สรัญ   เพชรรักษ์  อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

6.   อาจารย์จิตรดารมย์  รัตนวฒุ ิ  รองคณบดีคณะนิตศิาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

1.   สภามหาวทิยาลยัได้แสดงความยนิดีกบั  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ  ซึง่ได้รับ 

โปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    ตามประกาศสํานกั

นายกรัฐมนตรี  เร่ือง  แตง่ตัง้อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14  มกราคม      

พ.ศ.  2552 



 

2.  ท่ีประชมุคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.)  เม่ือวนัท่ี  28  มกราคม  

2552  เห็นชอบหลกัสตูรการสมัมนากรรมการสภามหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ  โดยมีเนือ้หาหลกัสตูรเก่ียวกบั

กระบวนการพฒันามหาวทิยาลยั  การแก้ไขวิกฤตและมีการศกึษาดงูานเก่ียวกบังานสภามหาวทิยาลยั           

ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการกํากบัดแูลมหาวิทยาลยัให้เกิด

ประสทิธิภาพ    ซึง่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําลงัดําเนินการจดัทําหนงัสือแจ้งให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศทราบ 
 

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  อธิการบดขีอเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยั  ร่วมแสดงความยินดกีบับณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏั

สรุาษฎร์ธานี  ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  ในวนัท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ.  2552  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 2.  อธิการบดขีอเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยั   เข้าเฝ้ารับเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกฎุราชกมุารซึง่เสดจ็มาเป็นองค์ประธานในพธีิเปิดการประชมุวิชาการระดบัชาตขิองมหาวทิยาลยัราชภฏั         

ครัง้ท่ี 1  เร่ือง “การวิจยัพฒันาท้องถ่ินเพื่อแผน่ดนิไทย” ในวนัท่ี  1  เมษายน  2552  เวลา  09.00  น.             

ณ  ฮอลล์ 9  ศนูย์ประชมุอิมแพค  เมืองทองธานี  จงัหวดันนทบรีุ  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี        

ได้เสนอบทความวิจยั  จํานวน  20  เร่ือง  ซึง่มหาวิทยาลยัได้ให้ความสาํคญัและสนบัสนนุงานวิจยัให้เกิด     

การพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัใหมใ่นการเป็นต้นแบบด้านงานวิจยั 

 3.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  มีคําสัง่ ท่ี 0214/2552  แตง่ตัง้ผู้ช่วยอธิการบดี  เม่ือวนัท่ี  29  

มกราคม  พ.ศ.  2552  ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 1)  รศ.ประสทิธ์ิ    ทองแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศกึษา 

 2)  ดร.บรรเจิด    เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

 3)  ดร.วรรณะ   บรรจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบข้อมลูและสารสนเทศ 

 4)  ผศ.สกิุจ   เอ่ียมสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสง่เสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5)  อาจารย์วสนัต์  สทุธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

 6)  อาจารย์อร่ามรัศมิ์  ด้วงชนะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสือ่สารองค์กร 

 7)  ผศ.เผดจ็  นวนหน ู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 

 8)  นายชยัราช   จลุกลัป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัและนิตกิาร 

 4.  แนวทางการดําเนินงานกองทนุเพิ่มพนูเพื่ออนาคตมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  กองทนุเพิ่มพนูเพื่ออนาคต  พ.ศ.  2551  และระเบียบมหาวทิยาลยั

ราชภฎัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายเงินคา่ครองชีพ  พ.ศ.  2551   ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั (กบ.)  ครัง้ท่ี 2/2552   เม่ือวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2552   โดยการทําประกนั “TMB  คุ้มครอง 

99/8”  ซึง่เป็นแผนการประกนัชีวิตของธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  กบับริษัท ไอ เอ็น จี ประกนัชีวิต 



 

 5.  มหาวทิยาลยัได้รับมอบหมายจากท่ีประชมุอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัในการจดัทําโครงการ

หลกัสตูรการพฒันาการศกึษาของท้องถ่ิน  โดยความร่วมมือจาก  3  หนว่ยงาน  คือ  สกว.  องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินและมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ 

 6.  ท่ีประชมุอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศมีมต ิ เลือกรองศาสตราจารย์ ดร.ศโิรจน์        

ผลพนัธิน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ  เป็นประธานการประชมุอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั   

ทัว่ประเทศ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 1/2552  ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 12        

มกราคม   2552   โดยไมมี่การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 1/2552 

3.1 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1/2552  ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี 

อนมุตัใิห้ปริญญา  ดงันี ้

- ปริญญาตรี    จํานวน  43   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน  10   คน 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดาํเนินการ 

    1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา     

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา  

 2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ               

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ           

ทางอินเตอร์เน็ต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 



 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.2  พจิารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย  จรรยาบรรณของบคุลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ.  2552 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย

จรรยาบรรณของบคุลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

พ.ศ. 2552 และให้มหาวิทยาลยันํา

ผลสรุปข้อเสนอแนะจากการรับฟัง

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของ

บคุลากรของมหาวิทยาลยัประกอบ 

การจดัทําข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั   

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  

จรรยาบรรณของบคุลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ. 2552  ให้มีความสมบรูณ์ 

 
 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งนิตกิรมหาวิทยาลยัเพ่ือทราบมติ

สภามหาวิทยาลยัและดําเนินการ

ประสานผู้ เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขร่าง

ข้อบงัคบัตามข้อเสนอแนะของสภาฯ 

2. งานเลขานกุารสภาฯ ได้เสนอร่าง

ข้อบงัคบัฯ ท่ีดําเนินการแก้ไขเรียบร้อย

แล้วให้นายกสภามหาวทิยาลยัลงนาม 

 

5.3  พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สรรหาคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา

คณบดี  ทัง้นี ้ สภามหาวิทยาลยัมอบ

ให้อธิการบดีดําเนินการเพื่อให้กลุม่

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจาก

คณาจารย์ประจําประชมุเลือกผู้แทน

เป็นกรรมการสรรหาคณบดีของแตล่ะ

คณะ/วิทยาลยั  และดําเนินการให้

กลุม่อาจารย์ของแตล่ะคณะ/วิทยาลยั

เลือกผู้แทนอาจารย์คณะ/วิทยาลยัละ  

3  คน  เป็นกรรมการฯ  เสนอนายก

สภามหาวิทยาลยัลงนามแตง่ตัง้  

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1. แจ้งผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี

ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการ     

สรรหาคณบดีเพ่ือดําเนินการตามมติ

สภามหาวิทยาลยัฯ 

2. ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดีโดย

อธิการบดีเป็นประธานได้ดําเนินการให้

มีการประชมุกรรมการสภาฯ จาก     

คณาจารย์ประจําเพ่ือเลือกเป็น

กรรมการสรรหาคณบดีและแจ้งคณบดี

ให้ดําเนินการจดัประชมุอาจารย์เพ่ือ

เลือกผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการ  

สรรหาคณบดีคณะ/วิทยาลยัละ 3 คน 

3. งานเลขานกุารสภาฯ  เสนอนายก

สภามหาวิทยาลยัฯ ให้ลงนามในคําสัง่

แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี 

4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ/ 



 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

  วิทยาลยัได้ดําเนินการสรรหาคณบดี

และเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณา

เลือกและแตง่ตัง้ในการประชมุสภา

มหาวิทยาลยัครัง้ท่ี  2/2552 นี ้

5.4  พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาผู้ อํานวยการ   

 

 

 

 

 
 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา

ผู้ อํานวยการ  โดยสภามหาวิทยาลยั

มอบให้อธิการบดีดําเนินการ          

จดัประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลยั

แตล่ะกลุม่เลือกผู้แทนของกลุม่  เพ่ือ

เป็นกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ

เสนอนายกสภามหาวิทยาลยั    

ลงนามแตง่ตัง้ 

งานเลขานกุารสภาฯ   ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งผู้ อํานวยการสํานกังาน

อธิการบดใีนฐานะเลขานกุาร

คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการเพื่อ

ดําเนินการตามมตสิภาฯ 

2. ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดีได้ 

ดําเนินการโดยมีอธิการบดีเป็น

ประธานประชมุกรรมการสภาฯ จาก

กลุม่กรรมการสภาโดยตําแหน่ง, กลุม่

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา

และกลุม่กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร

เพ่ือเลือกกรรมการดงักลา่วเป็น

กรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ 

3. งานเลขานกุารสภาฯ เสนอร่าง 

คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา

ผู้ อํานวยการให้นายกสภา

มหาวิทยาลยัลงนามแตง่ตัง้ 

4. ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดีใน

ฐานะเลขานกุารโดยมีอธิการบดีเป็น

ประธานได้ดําเนินการสรรหา

ผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนัเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพจิารณาเลือกและ

แตง่ตัง้ในการประชมุสภาฯ  ครัง้ท่ี 

2/2552 นี ้
 

5.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบการ

จดัทําโครงการพฒันาพืน้ท่ีเชา่เพ่ือ 

เห็นชอบการจดัทําโครงการพฒันา

พืน้ท่ีเช่าเพ่ือดําเนินกิจการของ 

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้
 



 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลยั ณ  

อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี 

มหาวิทยาลยั  ณ  อําเภอเกาะสมยุ  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

1. การปรับปรุงพืน้ท่ีเพ่ือดําเนิน
กิจการของมหาวิทยาลยัควรได้รับการ

ยอมรับจากประชาคมในพืน้ท่ี  และ

คงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของเกาะสมยุ   

เช่น  ห้องประวตัศิาสตร์ชมุชนชาว

เกาะสมยุ  ประเพณีวฒันธรรมดัง้เดมิ  

เพ่ือเป็นทัง้แหลง่ทอ่งเท่ียวและ

ถ่ายทอดความรู้ 

2. ควรกําหนดสญัลกัษณ์โครงการ  
ให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยัและภาพลกัษณ์             

ของเกาะสมยุ 

 

1. แจ้งฝ่ายทรัพย์สนิฯ เพ่ือดําเนินการ

ประสานกบับริษัทและหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามมตขิอง

สภามหาวิทยาลยั 

2. ฝ่ายทรัพย์สนิฯ แจ้งและประสานผู้

ลงทนุเพื่อดาํเนินการโครงการตามมติ

สภามหาวิทยาลยั 

 

5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
มหาวิทยาลยัก่อหนีผ้กูพนัเพื่อ

ดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพกั

นกัศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบในหลกัการให้มหาวทิยาลยั

ดําเนินการก่อหนีผ้กูพนัเพื่อก่อสร้าง

หอพกันกัศกึษา    โดยมอบหมาย 

ฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

จดัทํารายละเอียดการก่อสร้างหอพกั

นกัศกึษาตามที่กรรมการสภาฯ       

ได้ให้ข้อเสนอแนะและนําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพจิารณาตอ่ไป  

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลยัควรพิจารณาการใช้
เงินทนุของมหาวิทยาลยัเป็นหลกัใน

การดําเนินการก่อสร้างหอพกั  เพราะ

การก่อหนีผ้กูพนักบัสถาบนัการเงินมี

ความเสี่ยงในการบริหารจดัการใน

อนาคต 

2. ควรมีรายละเอียดการคํานวณ 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งฝ่ายทรัพย์สนิฯ ดําเนินการ

ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัให้

ข้อเสนอแนะ 

2. ฝ่ายทรัพย์สนิฯ ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของสภาฯ และจะนําเสนอ

สภามหาวิทยาลยัในการประชมุสภาฯ 

ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่                         มตทิี่ประชุม                    การดาํเนินการ               

 ราคาต้นทนุ  คา่เสื่อมราคา  การ

บํารุงรักษาอาคารและรายจ่าย อ่ืน ๆ 

อยา่งละเอียด 

3. ควรมีรายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
สถานพยาบาล  ร้านสะดวกซือ้  ระบบ

นํา้ประปา  ระบบลฟิท์และสิง่อํานวย

ความสะดวกอื่นๆ  ในการรองรับการ

อยูอ่าศยัของนกัศกึษาหอพกัอยา่ง

เพียงพอ 

4. ควรพิจารณาจํานวนบคุลากรในการ
บริหารจดัการให้เหมาะสมกบัจํานวน 

นกัศกึษาหอพกั 

5. มหาวิทยาลยัควรออกแบบการใช้

หอพกัให้เป็นแหลง่อบรมและการ

เรียนรู้  ในการใช้ชีวิตและเป็นคนดี

ของสงัคมในอนาคต   

6.  การจดัระบบการบริหารจดัการ

ควรออกแบบให้มีการบริหารท่ีมี

ประสทิธิภาพ  

7.  ควรพจิารณาเปรียบเทียบแหลง่

เงินทนุในการก่อสร้างหอพกันกัศกึษา

จาก  3  แหลง่ทนุ คือ  

(1) เงินทนุของมหาวิทยาลยั 

(2) เงินกู้จากสถาบนัการเงิน   

(3) มหาวิทยาลยัจดัทําตราสาร
หนีเ้พ่ือจําหน่ายให้แก่บคุลากรของ

มหาวิทยาลยั 

เพ่ือพิจารณาสรุปผลเปรียบเทียบวา่

แหลง่เงินทนุใดเป็นประโยชน์แก่

มหาวิทยาลยัมากท่ีสดุ 
 

 

5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ

บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเป็นพนกังาน  

เห็นชอบเพื่อบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคล

เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั  และสภา 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้



 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัได้มอบหมายให้กรรมการ 

บริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม,) พจิารณาแตง่ตัง้บคุคลเป็น

พนกังานมหาวทิยาลยัโดยแจ้งสภา

มหาวิทยาลยัทราบในระเบียบวาระ

แจ้งเพื่อทราบ 

1. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ

ดําเนินการออกคําสัง่แตง่ตัง้บคุคลเป็น

พนกังานมหาวทิยาลยัตามท่ีสภา

มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ 

2. กองการเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการออก

คําสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลเป็น

พนกังานมหาวทิยาลยัตามคําสัง่

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

0166 /2552  ลงวนัท่ี  22  มกราคม  

2552 

3. กองการเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้บคุคลท่ี 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นพนกังาน

มหาวิทยาลยัทราบและมาทําสญัญา

ปฏิบตัหิน้าท่ีกบัมหาวิทยาลยั 

เรียบร้อยแล้ว 
 

5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แนวทางในการจดัการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี  2  หลกัสตูร และ 

6.2 พิจารณาเสนอแนวทางการ

บริหารจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในภาวะวกิฤต ิ

เห็นชอบแนวทางในการจดัการศกึษา

ระดบัปริญญาตรี 2 หลกัสตูร  และ

โครงการจดัการศกึษา    ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (กศ.วก.)   

ในระเบียบวาระท่ี  6.2  ตามเสนอ 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งงานวชิาการทราบตามมตสิภาฯ 

และงานวิชาการแจ้งคณบดีเพ่ือทราบ

และดําเนินการ 

2. แจ้งนิตกิรเพื่อดําเนินการในสว่นท่ี

ต้องออกระเบียบหรือข้อบงัคบัในสว่น

ท่ีเก่ียวข้อง 

5.9 พิจารณาเลือกและแตง่ตัง้คณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั 

เห็นชอบและแตง่ตัง้ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร  ดํารงตําแหน่ง 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นสมยัท่ี 2  

ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 15 มกราคม 2552 

เป็นต้นไป 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. จดัทําร่างคําสัง่เสนอนายกสภาฯ ลง

นามแตง่ตัง้ รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร 

เป็นคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

2. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ เก่ียวข้องรับทราบคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยั 
 



 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  - ไมมี่ -  

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและอนุปริญญามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพจิารณาผลการศกึษา     

ภาคปกต,ิ ภาค กศ.บท. และ Ex.B.A.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  10  กมุภาพนัธ์  2552  และเห็นชอบ              

ให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา 

จํานวน  76  คน   และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  2/2552   เม่ือวนัท่ี   6   กมุภาพนัธ์  

2552  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภามหาวทิยาลยั    จํานวน  43   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา  ดงันี ้

  ระดบัอนปุริญญา    จํานวน   1 คน 

ระดบัปริญญาตรี     จํานวน   75   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน   43   คน 

   ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน     19   คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน     18   คน 

  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน   6 คน 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสนบัสนนุการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพระดบัดีเย่ียมให้นําไปใช้ประโยชน์ตอ่องค์กร

หรือหน่วยงานอื่นๆ  เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําผลงานวิจยัไปพฒันาองค์กรของตนเองได้ 
  

5.2 พจิารณาให้ความเหน็ชอบขอทลูเกล้าฯ  ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑติ
กิตตมิศักดิ์  สาขา  การพยาบาลมารดาและทารกแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 ด้วยท่ีประชมุสภาวิชาการครัง้ท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2552  เห็นชอบในการขอทลูเกล้าฯ       

ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขา  การพยาบาลมารดาและทารก   แด ่

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกียรตใิห้ปรากฏและเป็นศริิมงคลแก่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในฐานะ

สถาบนัอดุมศกึษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 

 

 



 

 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัมีมตเิป็นเอกฉนัท์เห็นชอบขอทลูเกล้าฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์ สาขา  การพยาบาลมารดาและทารกแดพ่ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา         

ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกมุาร 
 

5.3  พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้ปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ 
 ด้วยมีบคุคลผู้ทรงคณุวฒุมีิคณุธรรมและมีผลงานท่ีเป็นคณุปูการตอ่สงัคมสว่นรวมตามความ           

ในมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  และมีคณุปูการตอ่มหาวิทยาลยั         

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  มหาวทิยาลยัจงึได้มอบหมายให้คณะ/วทิยาลยัไปดําเนินการเสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ

ดงักลา่วตอ่มหาวิทยาลยัเพื่อดําเนินการให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการสภาสถาบนั

ราชภฏั  วา่ด้วย  ชัน้  สาขาวชิาและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  2538  เพ่ือเสนอตอ่สภา

มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิแ์ละมหาวทิยาลยัโดย

คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ตามคําสัง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี          

ท่ี  0244/2552  สัง่  ณ  วนัท่ี  31  มกราคม  พ.ศ.  2552 ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  4  กมุภาพนัธ์  2552 ได้พิจารณา

เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั  วา่ด้วย     

ชัน้ สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  2538  และสภาวิชาการในการประชมุ          

ครัง้ท่ี  1/2552  เม่ือวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2552  พิจารณาเสนอสภามหาวทิยาลยัให้ปริญญาดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์ ดงันี ้

 1)  นายชาญชยั  ลขิิตจิตถะ  ปริญญานิตศิาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขา  นิตศิาสตร์ 

 2)  ศาสตราจารย์สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์  ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขา         

การจดัการทางวฒันธรรม   

 3)  นายแพทย์ปราเสริฐ   ปราสาททองโอสถ  ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์       

สาขา  อตุสาหกรรมท่องเท่ียว  แขนงวชิาธรุกิจการบนิ 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัมีมตเิป็นเอกฉนัท์เห็นชอบให้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิแ์ก่บคุคล  ดงันี ้

 1)  นายชาญชยั  ลขิิตจิตถะ  ปริญญานิตศิาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขา  นิตศิาสตร์ 

 2)  ศาสตราจารย์สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์  ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขา        

การจดัการทางวฒันธรรม   

 3)  นายแพทย์ปราเสริฐ   ปราสาททองโอสถ  ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์       

สาขา  อตุสาหกรรมท่องเท่ียว  แขนงวชิาธรุกิจการบนิ 

   
     



 

 5.4  พจิารณาแต่งตัง้รองอธิการบด ี
ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้นายณรงค์  พทุธิชีวิน  ให้ดํารงตาํแหนง่อธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ตัง้แตว่นัท่ี 7 มกราคม  2552  ตามประกาศสํานกั

นายกรัฐมนตรี  เร่ือง  แตง่ตัง้อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14  มกราคม    

พ.ศ. 2552  

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  โดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 32   

แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  แนะนําบคุคลท่ีมีคณุสมบตัติามมาตรา 29                 

แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547  ตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อให้พจิารณาแตง่ตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่รองอธิการบดี  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  13  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี   ตามท่ีอธิการบดีแนะนํา  ดงันี ้

1. รองศาสตราจารย์ปราณี  เพชรแก้ว 

2. รองศาสตราจารย์สณีุย์  ลอ่งประเสริฐ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทร  พนูเอียด 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  สขุกรี 
6. นายนิโรจน์  ไทยทอง 

โดยมีอํานาจหน้าท่ีและได้รับคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกําหนด  ทัง้นี ้ ตัง้แต ่                         

วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
 

5.5 พจิารณาเลือกและแต่งตัง้คณบด ี
 สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  1/2552   เม่ือวนัท่ี  15  มกราคม  พ.ศ.  2552   ได้มีคําสัง่

แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือดําเนินการสรรหาบคุคลเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเลือกและ

แตง่ตัง้เป็นคณบดีแทนคณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่และพ้นจากตําแหนง่ และคณะกรรมการสรรหา

คณบดีฯ  ได้ดําเนินการ  สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหนง่คณบดีของคณะ/วทิยาลยัตามความในข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย คณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551      

โดยดําเนินการดงันี ้

     1  จดัทําประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  เร่ือง  การเสนอช่ือบคุคลผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

คณบดี  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21  มกราคม  2552 

     2  คณะกรรมการสรรหาคณบดีแตล่ะชดุตามข้อ 1  ได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

คณบดีของคณะ/วทิยาลยั   ตามประกาศในข้อ 1  มีผู้ถกูเสนอช่ือ  ผู้ตอบรับการทาบทามและตอบปฏิเสธการ

ทาบทาม  ดงันี ้



 

           (1)  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   มีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  2  คน  คณะกรรมการ          

สรรหาฯ  ทาบทาม  2  คน และตอบรับการทาบทามทัง้ 2 คน  เรียงตามลําดบัอกัษร ดงันี ้
         1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนัิย  ชูนวลศรี 
         2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิาล   ศรีมหาวโร 
 (2)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  3  คน  คณะกรรมการสรรหาฯ 

ทาบทาม  3  คน  มีผู้ตอบรับการทาบทาม  2  คน  และตอบปฏิเสธการทาบทาม  1  คน  ดงันี ้

ตอบรับการทาบทาม  เรียงตามลําดบัอกัษร ดงันี ้
         1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย   เครือหงษ์ 
         2.  อาจารย์สมพร   ศรีอาภานนท์ 
     ตอบปฏิเสธการทาบทาม  คือ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลูสุข   ปรัชญานุสรณ์ 

(3)  คณะวทิยาการจดัการมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  3  คน  คณะกรรมการสรรหาฯ  ทาบทาม         

3  คน  มีผู้ตอบรับการทาบทามทัง้ 3 คน เรียงตามลาํดบัอกัษร ดงันี ้
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ  ช่างคดิ 
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์  หทยัวสีวงศ์  สุขศรี 
   3.  อาจารย์พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม 

(4) คณะครุศาสตร์  มีผู้ ได้รับการเสนอช่ือ  2  คน  คณะกรรมการสรรหาฯ ทาบทาม  2  คน  

และตอบรับการทาบทาม  ทัง้  2  คน เรียงตามลาํดบัอกัษร ดงันี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ 

(5)  วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  มีผู้ได้รับการเสนอช่ือ  2  คน  คณะกรรมการสรรหาฯ  

ทาบทาม  ทัง้  2  คน  มีผู้ตอบรับการทาบทาม  1  คน  และตอบปฏิเสธการทาบทาม  1  คน  ดงันี ้

   ตอบรับการทาบทาม คือ  ดร.อุษณีย์   สุธรรมมาภรณ์ 

   ตอบปฏิเสธการทาบทาม คือ  ดร.สุพรรณริกา  วัฒน์บุณย์ 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้จดัทําบญัชีรายช่ือผู้ตอบรับการทาบทามเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยั

พิจารณาเลือก  และแตง่ตัง้เป็นคณบดีคณะ/วทิยาลยัเรียงตามลาํดบัอกัษร  พร้อมประวตั ิ  ข้อมลูรายละเอียด  

วิสยัทศัน์  และนโยบายการปฏิบตังิานของคณะ/วทิยาลยั  ตามเอกสารแนบและประกอบระเบียบวาระนี ้ ทัง้นี ้

ตัง้แตว่นัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2552 เป็นต้นไป 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุได้เลอืกและแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่คณบดี  ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิยั ชนูวลศรี ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนษุยศาสตร์                   

      และสงัคมศาสตร์ 



 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั  เครือหงษ์  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

      และเทคโนโลยี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กนัตะวงษ์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 

4. อาจารย์พงษ์จนัทร์  คล้ายอดุม   ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

5. ดร.อษุณีย์  สธุรรมมาภรณ์   ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลยันานาชาต ิ  

      การท่องเท่ียว 

 โดยมีอํานาจหน้าท่ีและได้รับคา่ตอบแทนการดํารงตําแหน่งและสทิธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ทัง้นี ้ รายท่ี  1-3   ตัง้แตว่นัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไปและรายท่ี  4-5  ตัง้แตว่นัท่ี  13  กมุภาพนัธ์  

พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป 
 

5.6 พจิารณาเลือกและแต่งตัง้ผู้อาํนวยการสาํนักและสถาบัน 
 สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  1/2552   เม่ือวนัท่ี  15  มกราคม  2552   ได้มีคําสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั  เพ่ือดําเนินการสรรหาบคุคลเสนอสภามหาวทิยาลยัเลือก   

และแตง่ตัง้แทนผู้ อํานวยการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง่ในวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2552  และคณะกรรมการ

สรรหาผู้ อํานวยการได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตาํแหนง่ผู้ อํานวยการ   ตามความในข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย  คณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั     

สํานกั   ศนูย์   หวัหน้า  สว่นราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.  2551     

โดยดําเนินการ ดงันี ้

      1  จดัทําประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ  เร่ือง   การดาํเนินการสรรหา ผู้ อํานวยการ

สํานกัและผู้ อํานวยการสถาบนั   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  มกราคม  พ.ศ.  2552 

      2  คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ  ได้ดําเนินการตามประกาศในข้อ  1  ดงันี ้

                            2.1  ประชมุผู้บริหารมหาวิทยาลยัตัง้แตร่ะดบัคณบดีหรือเทียบเทา่ขึน้ไป  เม่ือวนัท่ี 

28  มกราคม  2552   เพ่ือให้นําข้อมลูไปประมวลความนิยมและความเหมาะสมของผู้ ท่ีจะดํารงตําแหนง่

ผู้ อํานวยการจากบคุคลในสงักดัและเสนอช่ือบุคคลที่สมควรดาํรงตาํแหน่งผู้อาํนวยการ 

     2.2   คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ   ได้นํารายช่ือท่ีได้รับการเสนอช่ือตามข้อ 2.1 

มาพิจารณากลัน่กรองให้ได้ผู้ ท่ีเหมาะสมแล้วทาบทาม   มีบคุคลท่ีตอบรับและตอบปฏิเสธการทาบทาม          

ของแตล่ะสํานกั/สถาบนั ดงันี ้

  สถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะกรรมการสรรหาฯ  ทาบทาม  2  คน  มีผู้ตอบรับการทาบทาม  

และตอบปฏิเสธการทาบทาม  ดงันี ้

  ตอบรับการทาบทาม ได้แก่   ผศ.สมศักดิ์   ชอบตรง 

  ตอบปฏิเสธการทาบทาม ได้แก่  ผศ.ดร.จติเกษม  หลาํสะอาด 



 

  สาํนักงานอธิการบด ี  คณะกรรมการสรรหาฯ ทาบทาม  3  คน  มีผู้ตอบรับการทาบทาม  1  

คน  และปฏิเสธการทาบทาม  2  คน  ดงันี ้

  ตอบรับการทาบทามได้แก่  ผศ.อภชิาต ิ พัฒนวิริยะพศิาล 

  ตอบปฏิเสธการทาบทามได้แก่  นายชัยราช   จุลกัลป์  และอาจารย์วสันต์   สุทธโส 

  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   คณะกรรมการสรรหาฯ ทาบทาม  2  คน      

มีผู้ตอบรับการทาบทาม  2  คน เรียงตามลําดบัอกัษร ดงันี ้
  1.  ดร.จติตมิา   ศีลประชาวงศ์ 
  2.  ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย 
  สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน   คณะกรรมการสรรหาทาบทาม  3  คน                      

มีผู้ตอบรับการทาบทาม  1  คน  และตอบปฏิเสธการทาบทาม  2  คน  ดงันี ้

  ตอบรับการทาบทามได้แก่  ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด 

  ตอบปฏิเสธการทาบทามได้แก่  รศ.ประสิทธ์ิ   ทองแจ่ม และ ดร.จติตมิา ศีลประชาวงศ์ 

 คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการได้ทําบญัชีรายช่ือผู้ตอบรับการทาบทาม  เพ่ือเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกและแตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั  เรียงตามลําดบัอกัษรพร้อมประวตัข้ิอมลู

รายละเอียดวสิยัทศัน์  และนโยบายการปฏิบตังิานของแตล่ะสํานกั/สถาบนั  ตัง้แตว่นัท่ี  1  มีนาคม  2552     

เป็นต้นไป  
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุเลือกและแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกัและสถาบนั  ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์  ชอบตรง ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

2.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิชาต ิ พฒันวิริยะพิศาล  ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสาํนกังานอธิการบดี 

3.  ดร.จิตตมิา  ศีลประชาวงศ์ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานกัวทิยบริการ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประสงค์  หลําสะอาด     ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการ 

                                                                       และงานทะเบยีน 

โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีและได้รับคา่ตอบแทนการดํารงตําแหนง่และสทิธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ทัง้นี ้ ตัง้แต ่ วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป 
 

5.7  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัในการจดัตัง้ “วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว”      

ซึง่เป็นสว่นราชการเทียบเทา่คณะตามกฎกระทรวงจดัตัง้สว่นราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

กระทรวงศกึษาธิการ  พ.ศ.  2548  ให้ไว้  ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2548  มหาวทิยาลยัซึง่มอบหมายให้

วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียวจดัทําหลกัสตูร บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม



 

ท่องเท่ียวและบริการระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรใหมพ่ทุธศกัราช 2551) เพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลยัให้ความ

เห็นชอบและหลกัสตูรนีไ้ด้ผา่นการพิจารณาของสภาวชิาการในการประชมุครัง้ท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี                    

5  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2552 
มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการระหวา่งประเทศ  (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2551) 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้มหาวทิยาลยัไปดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร  ดงันี ้

1. ในการสอนควรจดัให้มีเนือ้หาวิชาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   การบริการนกัท่องเท่ียว

และอตัลกัษณ์ความเป็นไทย   

2.  ควรมีการจดักิจกรรมการอบรมสมัมนาแก่นกัศกึษาโดยการเชิญวทิยากรที่มีความรู้ในศาสตร์     

สาขาวิชานัน้ๆ  เชน่  การให้ความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวตา่งชาต ิ

3.  ควรปรับปรุงแก้ไขปรัชญาของหลกัสตูรให้เป็นมาตรฐานสากลในความเป็นหลกัสตูรนานาชาต ิ
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
  เร่ือง  การศกึษาดงูาน  ณ  ต่างประเทศ  ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏั            

      สุราษฎร์ธานี 
มตทิี่ประชุม 
มอบหมายให้รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและพฒันาจดัทําโครงการการศกึษาดงูาน  ณ  ตา่งประเทศ  

และนําเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา  ทัง้นี ้ ให้มีการกําหนดสถานที่  กําหนดการเดนิทางและเมื่อกลบั   

จากการศกึษาดงูานแล้วมีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาจดัทําโครงการตา่งๆ  มาใช้ในการพฒันา

มหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ  ซึง่ควรมีหวัข้อในการศกึษาดงูาน  ดงันีคื้อ  เร่ืองหลกัสตูรการศกึษา                   

หลกัธรรมาภบิาลและการประกนัคณุภาพการศกึษา   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  3/2552  ในวนัศกุร์ ท่ี  20  มีนาคม  พ.ศ.  2552   ณ  ห้องผดงุชาต ิ 

เวลา 13.00 น.  

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                   ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


