
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 8/2551 

เม่ือวันศุกร์ ที่  29 สิงหาคม  2551 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์         นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ        อปุนายกสภามหาวทิยาลยั   รองประธาน 

3. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

4. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

5. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

6. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

7. นายวิชยั  ศรีขวญั         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

8. นางสาวพจมาน เครือสนิธุ์        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ  

9. นายสมพร  ศรีอาภานนท์         ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

             กรรมการสภาโดยตําแหน่ง    กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน          อธิการบดี กรรมการสภาโดยตําแหน่ง  กรรมการ 

11. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว          กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

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

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

14. นายชยัราช  จลุกลัป์         กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

15. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

16. นางพรศลีุ  สทุธโส         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์        กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

18. ผศ.สมทรง  นุม่นวล         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

19. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด         รองอธิการบดี     เลขานกุาร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ   ลาประชมุ 

2. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ   ลาประชมุ  

3. รศ.ดร.ประสาท  สืบค้า        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ   ลาประชมุ 

4. ดร.จํารัส  นองมาก        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ   ลาประชมุ 



ผู้ร่วมประชุม 
1. นายบรรเจิด  เจริญเวช   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. นางสาวกตัตกิา  สขุกาล      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3. นายวรชาต ิ การเก่ง     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด    ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการฯ   

      ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.4 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

   -ไมมี่- 

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

1. นกัศกึษาและบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ได้แสดงบทบาทการมีสว่นร่วม

ทางการเมืองโดยอยูใ่นกรอบไมใ่ช้ความรุนแรงโดยจดัภายในมหาวทิยาลยัฯ และไมอ่อกไปมีสว่นร่วม 

ภายนอก  เพราะเป็นการเพิม่ความขดัแย้งให้กบัสงัคม 

2. วนัท่ี 2-3 กนัยายน 2551 มหาวิทยาลยัได้เตรียมรับการประเมินคณุภาพภายใน  

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ซึง่มี ดร.จํารัส  นองมาก เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

3. จากการประชมุคณะกรรมการอํานวยการกลางในการพฒันาบคุลากรขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  เม่ือวนัท่ี  28  สงิหาคม  2551  กรณีผู้ นําท้องถ่ินท่ีเข้าศกึษาตามโครงการ

ความร่วมมือระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีไมไ่ด้รับการเลือกตัง้ทําให้

ไมไ่ด้รับทนุการศกึษาจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้  ให้ดําเนินการขอรับทนุการศกึษาจนสําเร็จ

การศกึษาได้เป็นรายบคุคล   

4. มหาวิทยาลยัดําเนินการจดัตัง้ศนูย์สง่เสริมและพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัถกูออกแบบเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 

5. เม่ือวนัท่ี  24  สงิหาคม  2551 มหาวทิยาลยัได้จดัประชมุคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั  ณ  อาคารวทิยาลยันานาชาตฯิ  เกาะสมยุ  เพ่ือเตรียมการในการเปิดสอนและจะย้าย

นกัศกึษาภาค กศ.บท. ไปเรียนท่ีอาคารวทิยาลยันานาชาตฯิ  ในภาคเรียนท่ี 2/2551   ซึง่ปัจจบุนั    

ใช้สถานท่ีท่ีโรงเรียนทีปราษฎร์วิทยา 

6. เม่ือวนัท่ี  18  สงิหาคม  2551  มหาวิทยาลยัได้ประชมุอาจารย์และในการประชมุ

ดงักลา่วมหาวทิยาลยัได้สํารวจความเห็นของอาจารย์ในทิศทางและจดุยืนของมหาวิทยาลยั         

ซึง่อาจารย์สว่นใหญ่เห็นควรให้มหาวทิยาลยัเป็น Comprehensive  University  มหาวิทยาลยัจงึได้



จดังบประมาณให้คณะ  คณะละ 1 ล้านบาทเพื่อทําโครงการพฒันาบคุลากร  โดยการทําผลงาน

วิชาการหรือเรียนภาษาองักฤษสําหรับอาจารย์เพ่ือศกึษาตอ่  และจะตดิตามผลการดําเนินงานของ

โครงการในวนัท่ี 12 สงิหาคม 2552 

7. มหาวิทยาลยัได้รับความอนเุคราะห์รถจกัรยาน จํานวน  200  คนั  จาก         

นายแพทย์บรรจบ   มานะกลุ  ในนามโรงพยาบาลทกัษิณและมหาวิทยาลยัสมทบเพิ่มอีก       

จํานวน  200 คนั ให้กองพฒันานกัศกึษาบริหารจดัการให้นกัศกึษาใช้รถจกัรยานภายใน

มหาวิทยาลยัโดยเร่ิมจากภาคเรียนท่ี 2/2551 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 7/2551 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี 7/2551 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ ท่ี           

25 กรกฎาคม 2551 โดยไมมี่การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 7/2551 

 3.1   ผลการดาํเนินงานตามมตท่ีิประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ท่ี 7/2551  
ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

3.2 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระ  

ท่ี  5.4 พิจารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย กองทนุสวสัดภิาพนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ. 2551 

เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วยกองทนุ

สวสัดภิาพนกัศกึษา มหาวิทยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551  

โดยให้แก้ไข “ข้อ 15 การเลกิกองทนุ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

และท่ีประชมุ กําหนดเงื่อนไข...” เป็น 

“ข้อ 15 การเลกิกองทนุต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ฯ

ภายหลงัการเลกิกองทนุ   ให้คณะกรรม การ

บริหารประชมุเพ่ือกําหนดเงื่อนไขการ

ชําระบญัชี  แล้วประกาศให้ทราบ 

ทัว่กนั” 

1. งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้ง     

กองพฒันานกัศกึษาเพื่อทราบมต ิ 

ของสภาฯ พร้อมเง่ือนไขการปรับปรุง 

2. กองพฒันานกัศกึษาได้แก้ไข

ปรับปรุงระเบียบตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาฯ และนายกสภา

มหาวิทยาลยัฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

5.1 พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา

อนปุริญญา และประกาศนียบตัร

บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏั         

อนมุตัใิห้ปริญญา อนปุริญญา  และ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

-  อนปุริญญา  จํานวน  2  คน 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 



ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

สรุาษฎร์ธานี -  ปริญญาตรี  จํานวน  65  คน 

-  บณัฑิตศกึษา  จํานวน  21 คน 

1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา  

และอนปุริญญา     

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา 

และประกาศนียบตัรบณัฑิต 

2. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลนกัศกึษาทาง

อินเตอร์เน็ต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร

ให้บณัฑิต 

5.2  พจิารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรการศกึษา มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

เห็นชอบหลกัสตูรมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  หลกัสตูร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร  

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

แจ้งคณะวิทยาการจดัการทราบมตขิอง

สภาฯ เพ่ือดําเนินการเสนอหลกัสตูร

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงิน 

และการธนาคารตอ่ สกอ. เพ่ือพิจารณา

อนมุตัหิลกัสตูรตามขัน้ตอนตอ่ไป 

5.3 พิจารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย จรรยาบรรณของบคุลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรานี 

พ.ศ. 2551 

เห็นชอบหลกัการให้ออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย จรรยาบรรณของบคุลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ. 2551 โดยให้นําข้อเสนอแนะ 

ของสภามหาวทิยาลยัไปปรับปรุง  

ตรวจสอบและเสนอสภามหาวทิยาลยั

พิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

1. งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งฝ่าย

นิตกิรเพื่อทราบพร้อมข้อเสนอแนะที่

จะต้องแก้ไขปรับปรุงในข้อบงัคบัฯ 

ฉบบันี ้

2. ฝ่ายนิตกิรได้แก้ไขปรับปรุง 

ข้อบงัคบัฯ ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 

และนําเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณา 

ในระเบียบวาระท่ี  3.2 



ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.4 พิจารณาอนมุตัแิผนพฒันา

บคุลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551- 

2554) มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี 

อนมุตัแิผนพฒันาบคุลากรระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2551-2554) มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

1. งานเลขานกุารสภาฯ   ได้แจ้ง 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

และผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน

ทราบมตขิองสภาฯ พร้อมข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสภาฯ  

2. กองนโยบายฯ และกองการ

เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ 

เรียบร้อยแล้ว 

3. มอบแผนพฒันาบคุลากร(ฉบบั

สมบรูณ์) แก่คณะ สํานกั  และสถาบนั  

เพ่ือรับทราบและดําเนินการพฒันา

บคุลากรในหน่วยงานตอ่ไป 

5.5 พิจารณาเปลี่ยนช่ือ “คณะ

พยาบาลและวทิยาศาสตร์สขุภาพ”

เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” 

เห็นชอบให้เปล่ียนช่ือ “คณะพยาบาล

และวิทยาศาสตร์สขุภาพ” เป็น  

“คณะพยาบาลศาสตร์” 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์

สขุภาพทราบมตขิองสภาฯ  

ให้เปล่ียนช่ือคณะจาก“คณะพยาบาล

และวิทยาศาสตร์สขุภาพ” เป็น  

“คณะพยาบาลศาสตร์” 

2. จดัสง่มตสิภาฯ ไปยงัสภาการ

พยาบาล เพ่ือประกอบการพจิารณา

รับรองการเปิดสอนหลกัสตูรพยาบาล 

ศาสตรบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี 
 

  3.2  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบยีบวาระที่ 5.3  พิจารณาออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั              

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  จรรยาบรรณของบคุลากร  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ. 2551 
 

 ข้อเทจ็จริง  
 สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2551 มีมตเิห็นชอบ

ในหลกัการให้ออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วยจรรยาบรรณของบคุลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 โดยให้มหาวิทยาลยันําข้อเสนอแนะของสภา



มหาวิทยาลยัไปปรับปรุง ตรวจสอบและเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาครัง้ตอ่ไป ซึง่บดันี ้

มหาวิทยาลยัได้นําข้อมลูท่ีเป็นข้อเสนอแนะปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

วา่ด้วย จรรยาบรรณของบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

ดงัรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี ้
 ข้อพจิารณา 
  พิจารณาออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย จรรยาบรรณของบคุลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551  
  มตทิี่ประชุม 
  พิจารณาปรับแก้ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย จรรยาบรรณของ

บคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั และนําเข้าท่ีประชมุสภามหาวทิยาลยัพิจารณาให้ยตุใินครัง้ถดัไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัแบง่เนือ้หาเป็นหมวดหมู ่  
2. ควรมีคํานิยามของคําวา่ “ผู้บงัคบับญัชา”   

3. ควรพิจารณาวาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้เหมาะสม 

4. ควรมีข้อกําหนดวา่ด้วยการผิดจรรยาบรรณของอธิการบดี  และท่ีมาของกรรมการ    
ร้องทกุข์และอทุธรณ์ 

5. สภาคณาจารย์ฯ  ควรหาข้อมลูและความคดิเห็นเพิ่มเตมิจากบคุลากรมหาวิทยาลยั

เพ่ือให้ข้อบงัคบัฯ  นีมี้ความเหมาะสมและเกิดจากการมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ     
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพ่ือทราบรายงานการบริหารเงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายจริง) ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม  

2551 ปีงบประมาณ 2551  

4.2 เพ่ือทราบระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย กองทุนสวัสดภิาพ
นักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 

 ระเบียบวาระที่ 5.1  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

  ด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.)  ตามคําสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ท่ี 131/2551 ลงวนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2548 โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุ

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกต,ิภาค กศ.บท. และ Ex.BA. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี 16 สงิหาคม

2551 และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา  ในการประชมุครัง้ท่ี  8/2551  เม่ือวนัท่ี  25  สงิหาคม 2551 



เห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา 

จํานวน 30 คน  
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา ดงันี ้

1. ระดบัปริญญาตรี     จํานวน  22 คน 

2. ระดบับณัฑิตศกึษา      จํานวน  8   คน  

  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน  2   คน 

  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน  6   คน 

    
5.2  พจิารณาเลือกอุปนายกสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

  ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้นายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ชดุใหมต่ามประกาศสํานกั

นายกรัฐมนตรี เร่ือง แตง่ตัง้นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ประกาศ ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2551 จงึต้องมีการดําเนินการให้

มีอปุนายกสภามหาวทิยาลยั ตามความในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 โดยสภา

มหาวิทยาลยัเลือกจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิคนหนึง่เป็นอปุนายกสภา

มหาวิทยาลยั 
  มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  มีมตเิลือก นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล เป็นอปุนายกสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

 5.3  พจิารณาเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี      
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒแิละจากผู้ทรงคุณวุฒใินท้องถิ่น  
 ด้วย ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจะครบวาระการ

ตํารงตําแหน่งอธิการบดีตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 

2547  (มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แตง่ตัง้ใหมอี่กได้  แตจ่ะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระตดิตอ่กนัมิได้..)  ในวนัท่ี  14 พฤศจิกายน 2551 

และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 ข้อ 5  

กําหนดให้ดําเนินการสรรหาอธิการบดีตามข้อบงัคบันีภ้ายในเวลา 90 วนั ก่อนการครบวาระของ

อธิการบดี (ระหวา่งวนัท่ี 16 สงิหาคม 2551 – 13 พฤศจิกายน 2551 ) มหาวิทยาลยัจงึดําเนินการ

เพ่ือให้สภามหาวทิยาลยัพิจารณาเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
   



 มตทิี่ประชุม 
1. พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจาก

ผู้ทรงคณุวฒุิในท้องถ่ิน จํานวน 1 คน : ท่ีประชมุสภามหาวทิยาลยัมีมตเิลือก นายแพทย์สุนทร              

ทวีพาณิชย์  เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีจากผู้ทรงคณุวฒุิในท้องถ่ิน 

2. พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จาก

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุ ิจํานวน 2 คน : กลุม่กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒุมีิมตเิลือก ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ และนายนิตสิต  ระเบียบธรรม เป็น     

กรรมการสรรหาอธิการบดีจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 

3. สภามหาวทิยาลยัฯ แตง่ตัง้อนกุรรมการเพื่อทําหน้าท่ีแทนสภามหาวทิยาลยัฯ  จํานวน  5  คน  

ได้แก่  นายแพทย์บรรจบ มานะกุล (ประธานอนกุรรมการ),นายนิตสิต  ระเบียบธรรม ,ผศ.ดร.ธงชัย   

เครือหงษ์ ,ผศ.สุมาลี  จริะจรัส และนายสมพร  ศรีอาภานนท์  เป็นอนกุรรมการเพื่อทําหน้าท่ีประเมนิ

สถานภาพของมหาวทิยาลยัและกําหนดแนวทางพฒันาและแก้ปัญหามหาวทิยาลยัใน 4 ปีข้างหน้า   

เพ่ือเป็นกรอบในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  โดยใช้แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัริาชการ

การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ( พ.ศ. 2551-2544)  และแผนปฏิบตัริาชการ  4  ปี  (พ.ศ. 

2551-2554) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ีสภามหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบแล้วเป็นหลกั  ผนวก

กบัแผนหรือแนวทางพฒันามหาวิทยาลยัใน 4 ปีข้างหน้า ท่ีเสนอโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการจาก

การประชมุคณาจารย์และข้าราชการ  ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการให้เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 2551 และ

เสนอผลดําเนินการตอ่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพ่ือดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 

 5.4 พจิารณาการรับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 
2552 ภาคปกตแิละโครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวทิยาลยั ได้พิจารณาเห็นชอบการรับนกัศกึษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2552 สําหรับนกัศกึษา 2 ประเภท คือ 

1. นกัศกึษาภาคปกต ิจํานวน 4,500 คน 

2. นกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.) จํานวน 

4,300 คน 
 มตทิี่ประชุม 
   เห็นชอบการรับนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2552  ตาม

นโยบายและแนวทางการรับ  และโครงการที่เสนอ  ดงันี ้

(1) นกัศกึษาภาคปกต ิจํานวน 4,500 คน 

(2) นกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.) จํานวน 

4,300 คน 



5.5  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏั              

สรุาษฎร์ธานี ท่ี 004/2551 สัง่ ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2549 ได้หมดวาระการดํารงตาํแหนง่ 2 ปี ตัง้แต่

วนัท่ี 25 เมษายน 2551 มหาวทิยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการแทนคณะกรรมการที่พ้นตาํแหนง่ตามวาระ 
  มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  

6.1 แนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัจะต้องดําเนินการจดัทําแผนพฒันาเพื่อให้เข้าเกณฑ์ของ  Comprehensive  

University  ทัง้ในด้านการศกึษาตอ่  และการรับผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก  รวมทัง้การทํา

ผลงานทางวิชาการของบคุลากรให้ชดัเจน 

 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 9/2551 วนัศกุร์ ท่ี 19 กนัยายน 2551 เวลา 13.00 น.     

ณ  ห้องประชมุ  อาคารวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เลิกการประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
ปัทมาวดี สําเนียงหวาน       ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด 

  ผู้บนัทกึการประชมุ                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


