
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 11/2555 

วันศุกร์ ที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชมุผดุงชาติ  อาคารสาํนักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
8. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

11. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

12. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
17. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
3. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม 
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5. นายขจร  จิตสขุุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
6. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 
7. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              ไปราชการ 

 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวกัญญารัตน์  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ผู้เข้าช้ีแจ้งระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 2.  ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 และ 4.2.6 
 3.  อาจารย์จิราวรรณ  เทพจนิดา อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 4.  อาจารย์รัชดาภรณ์  ขวัญศรีเพ็ชร์ อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ด้วยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทํากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  จํานวน                 
28 ประเด็น เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปี  พ.ศ.  2557 ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  จึงเสนอแนะ                
ให้มหาวิทยาลยัเตรียมความพร้อมในการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขอจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินประจําปี  พ.ศ.  2557  ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล   
 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับเชิญร่วมประชุมสภาอธิการบดีมหาวิทยาลัย                  
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 (11th  Asian University Presidents Forum)  ณ  Dongseo University  เมือง                  
ปูซาน  ประเทศเกาหลีใต้  ร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในเอเชียอีกกว่า  60  แห่ง  เมื่อช่วง                 
ปลายเดือนตุลาคม  2555 ทีผ่่านมา 
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2. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (University of South-East Asia) ประเทศกัมพูชา  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2555                  
เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาอาจารย์  นักศึกษา  และงานวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษากัมพูชา  จํานวน  4  คน  เข้าศึกษาในหลักสูตรธุรกิจการบิน  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                
อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3. มหาวทิยาลยัได้จัดโครงการเสริมศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ในระหว่างวันที่                     
8 – 10  ธันวาคม  2555 ณ  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
และพัฒนาศักยภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้บรรลตุามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ  170  คน    
 4. มหาวิทยาลยักําหนดจัดงาน “SRU Spirit 2012” ในวันพุธ ที่   26  ธันวาคม  พ.ศ.  2555                       
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยจัดกิจกรรมใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัยแขง่ขันกีฬาเพื่อสร้าง                  
ความสามัคคีในองค์กร  และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจาํปี 2556 จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
เป็นเกียรติร่วมงานดังกล่าว  
   

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันพุธ ที่  24  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  โดยไม่มีการแกไ้ข  
          

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
      3.1.1 เพื่อทราบ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 10/2555                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2555  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อการ                
เรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี และอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ               
ในหลักการใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี                
โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง  ทั้งนี้  ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
เพิ่มเติมและการรักษาปลอดภัยนักศึกษาและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา จํานวน 180,000,000 
บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)  
    ทั้งนี้  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไม่อนมุัติโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้                  
และคุณภาพชีวิตที่ดีและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา จํานวน 3 ราย คือ 

1.  ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์  
2.  อาจารย์สมพร   ศรีอาภานนท์ 
3. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น 
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 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  และกองนโยบายและแผน                              
ได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต                
ที่ดี จํานวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) และดําเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2556 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  เป็นเงินจํานวน  470,070,571  
บาท (สี่ร้อยเจด็สิบล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
  สํานักงานสภา ฯ แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทราบแล้ว และกองนโยบายและแผน                      
ได้จัดสรรงบประมาณฯ ลงหน่วยงานระดับคณะ สํานัก/สถาบันแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (3) พิจารณาสถานภาพของมหาวิทยาลัยและออกประกาศสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556                 
– พ.ศ. 2559) เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ                 
ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา                    
ของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควร                 
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบายกับแนวทาง                      
การพัฒนาและแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556  – พ.ศ. 2559) เรียบร้อยแล้ว                  
และสํานักงานสภาฯ  ส่งประกาศให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีกําหนดนโยบายกับแนวทาง                
การพัฒนาและแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเช่าเกิน 
เดือนละ 20,000 บาท  ซึ่งทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเช่าเกินเดือนละ 20,000 
บาท กรณีค่าเช่าพ้ืนที่อาคารสํานักงานไอที สแควร์ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิเสนอ 
 สํานักงานสภาฯ แจ้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัย                  
ได้มอบงานพัสดุดําเนินการแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานและแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีประเภทตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากผู้ทรง คุณวุฒิใน
ท้องถิ่น  ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
 1. เห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจกิายน 2555 (ตามปฏิทิน                  
การ ดําเนินงานในการสรรหาอธิการบดีฯ)  ดังนี้ 
  (1) นายบัญญัติ จันทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
  (2) รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน 
  (3) นายชุมพล  กาญจนะ ผู้ทรง คุณวุฒิในท้องถิ่น    กรรมการ 
      สําหรับผู้แทนบุคลากรจํานวนสองคน  และกรรมการจํานวนสองคนซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี
เลือกกันเองหนึ่งคน  และผูดํ้ารงตําแหน่งคณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันและผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
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คณบดีเลือกกันเองหนึ่งคน  ให้มหาวิทยาลยัไปดําเนินการให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีต่อไป  
 ผลการดําเนนิงาน 
  1. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้แทนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  ผลการเลือกต้ังได้ผู้แทนจํานวน 2 คน  คือ 
         (1) อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ 
         (2) ผศ.สุรนิทร์  สมณะ 
  2. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้คณบดี,ผู้อํานวยการสาํนัก/สถาบัน                       
และผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่คณบดี  เลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  ผลการเลือกกันเอง                      
ได้แก่ อาจารย์มาลี   ล้วนแก้ว  และการดําเนินการให้รองอธิการบดีเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหา                  
อธิการบดี ผลการเลือกกันเอง ได้แก่ รศ.ปราณี  เพชรแก้ว 

3. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว และอาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว  ได้เลือกกันเองให้ รศ.ปราณี  เพชรแก้ว                       
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

4. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ครบถ้วนสมบูรณแ์ล้ว  นายกสภาฯ จึงได้                
ลงนามคําสั่งสภาฯ ที่ 033/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลว. 6 พ.ย. 55 

5. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555                        
ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแจ้งให้หน่วยงานทราบแล้ว 

6.  มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธ์ิเสนอ
ความคิดเห็นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ประจําหน่วยงาน
ระดับคณะ/เทียบเท่า  ลงวันที่ 13 พฤศจกิายน  2555 

7. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เพื่อ
ดําเนินการชี้แจงวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาอธิการบดี ณ ห้อง GA104 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555) ซึ่งที่ประชุม                 
มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555)   
โดยให้ดําเนินการแก้ไขหลักสตูรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภาฯ  แจ้งคณะวทิยาการจัดการทราบมติสภาฯ  เพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ                    
ของสภาฯ และเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : 
หลักสูตร รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) ซึ่งที่ 
ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  2555)  โดยให้ดําเนินการแก้ไขหลักสตูรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภาฯ แจ้งคณะมนษุยศาสตร์ฯ ทราบมติ สภาฯ  เพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ 
สภาฯ และเสนอหลักสูตรใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สุราษฎร์ธานี 



 

 

6 
 

 

 

(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ที่ประชุม                  
มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

1. ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม      ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม      กรรมการ 
3.  นายจงรัก  ทรงรัตนพันธ์ุ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
4.  นางศศิธร  สุวรรณมณี (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
5.  นายมนตรี  เพชรขุ้ม  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
6.  นางสาวพจนารถ  โรจโนดม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
7.  นายกิตติ  ชินเจริญธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ                  

และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้อง             

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หรือตามที่ผู้อํานวยการ                     

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมาย 
  สํานักงานสภาฯ เสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 031/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะ                  
และวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และส่งคําสั่ง                           
ให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมทราบเพื่อดําเนินการแจ้งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่ประชุม                          
มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดังนี้ 

1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 
3.  รศ.ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
4.  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
5.  ดร.สมหมาย  คชนาม  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
6.  นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
7.  นายวิรัตน์  ธรรมบํารุง (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ                  

และเลขานุการ 



 

 

7 
 

 

 

หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้อง             

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือตามที่ผู้อํานวยการ                  
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย 
  สํานักงานสภาฯ เสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 032/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย                 
และพัฒนา  ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และสง่คําสั่งให้สถาบันวิจัยทราบเพื่อดําเนินการแจ้ง                    
คําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.5  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                      
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ดังนี้ 

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว      กรรมการ 

 3.  ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4. นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
5. นายภาณุ  วรมิตร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
6. นายสมเชาว์  โกศล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
7. หัวหน้าสํานักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว   กรรมการ                  

และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                  

ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติ                         

การท่องเที่ยว                  
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวหรือตามที่คณบดี                   

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมอบหมาย 
  สํานักงานสภาฯ  เสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 030/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัย                      
นานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่ง                  
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คําสั่งให้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวทราบเพื่อดําเนินการแจ้งคําสัง่ให้หน่วยงานและบุคคลที่เกีย่วข้อง               
ทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติมอบ                           
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  แจ้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งคณบดี                     
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มาแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อเรื่องแนวทางการแก้ปัญหา                  
และการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที                    
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 

เลขานุการสภาฯ แจ้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                
มาแสดงวิสัยทศัน์ในหัวข้อเรือ่งแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า                       
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 แล้ว    

ระเบยีบวาระที่ 4.3  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้   
    1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 67  คน    

2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน   
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ                 
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา                          
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
        (1) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ด้วย  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 001/2552  ลงวันที่  15  มกราคม                  
2552  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี  ครบ 4  ปี  ในวันที ่14 มกราคม 2556  แต่เนื่องจาก 
รศ.ดร.ชูศกัด์ิ  เอกเพชร ได้รับการต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  โดยมติของสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่  27  
มีนาคม  2555 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0692/2555 ลงวันที่  31  มนีาคม  2555)  ต้ังแต่
วันที่  1  ตุลาคม  2555  เปน็ต้นไป 
 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 9 กําหนดให้  ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและได้รับคําสั่ง                
ให้รับราชการต่อไปต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะสอนหรือวิจัยเท่านั้น  ไมส่ามารถดํารงตําแหน่งทางการบริหารได้ ...  
กรณีดังกล่าวเป็นผลให ้ รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ต้องพ้นจากตําแหน่งคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที่ 1  
ตุลาคม  2555  เป็นต้นไป 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ.  2551  ข้อ 7 กําหนดให้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีหน้าที ่“กําหนดเกณฑ์ในการดําเนินการสรรหาและดําเนินการสรรหาตามเกณฑ์ที่กําหนด
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ภายในระยะเวลาอันสมควร  ก่อนที่คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวัน
แล้วแต่กรณ ี...” 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณา
ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. ให้อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะเสนอชื่อ  คนละไม่เกิน 3 ช่ือ และใหค้ณบดี 
/กรรมการสรรหาฯ  สรุปตามลําดับความถี่ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  คณะละไม่เกิน  3  คน   

2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ในวนัที่  16  ตุลาคม  2555  เพื่อพิจารณารายชื่อที่ได้รับการ
เสนอให้เหลือไม่เกิน  3  ช่ือ  นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาได้
รายชื่อบุคคลที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียงตามลําดับ
อักษร  ดังนี้  

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา กันตะวงษ์  
(3) ดร.พวงเพ็ญ   ชูรินทร์ 

 ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ราย ได้เสนอเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทศัน์  และนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย     
เพื่อพิจารณาเลือก  1  คน  แต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที ่ 24  ตุลาคม  2555  ระเบียบวาระที่ 4.2.6  และ                     
ที่ประชุมได้พิจารณาให้ถอนระเบียบวาระนี้ไปเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 11/2555 
โดยให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มาแสดงวิสัยทศัน์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2556                
– พ.ศ. 2559)  ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 โดยใช้เวลาประมาณคนละ 10 นาที 
 เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งผู้ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นทั้ง  3  ราย  เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  สําหรับ
รายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กันตะวงษ์  ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ไป
ราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครัง้ที่ 9 (106)/2555  วันที ่ 30  
พฤศจิกายน  2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพฯ  และได้ทํา    
บันทึกข้อความขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเอกสาร 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการเลือกและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ตามท่ี ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์  ได้ไปราชการและขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดง                     
วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา ฯ  ตามเอกสาร  ถือว่าได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 2. วิสัยทัศนแ์ละแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ทีผู่้
ได้รบัเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นพันธกิจที่ผู้ได้รับการเลือกเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ต้องปฏิบัติ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบเลือกและแต่งต้ัง  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที่  
1  ธันวาคม  2555  เป็นต้นไป 
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 3.1.2 (2) พิจารณาการตอบข้อหารือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรณี                
                       การดําเนินการสรรหาคณบดคีณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที ่๒๖ สิงหาคม  
๒๕๕๕  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาคณบดคีณะ
นิติศาสตร์ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 027/2555  ลงวันที่  26 สิงหาคม 2555) “                    
เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตลอดจนปัญหาข้อกฎหมายในการดําเนินการสรรหาคณบดี                        
คณะนิติศาสตร์ ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  ลงวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 
เพื่อวินิจฉัย” 
 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลฯ ได้ดําเนินการประชุมและรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพือ่หารือกรณีการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ 
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561/2811 ลงวันที่  24  ตุลาคม  2555 และ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวตามหนังสือบันทึกข้อความของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มกฎหมาย ที่ ศธ 0809.6 (3.9)/18009 ลงวันที่  26  พฤศจิกายน 2555 
เรื่องตอบข้อหารือกรณีการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยตอบข้อหารือที่มีประเด็นต้องวินิจฉัย  3  ประเด็น  คือ 
 ประเดน็ที่ 1  ผู้มีสิทธ์ิที่จะเลอืกผู้แทนอาจารย์เพื่อแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
จะต้องปฏิบัติราชการติดต่อกันในคณะที่มีการสรรหาคณบดีครบ 2 ปี นับถึงวันเสนอชื่อหรือไม่ 
 สรุปคําวินิจฉัย : ผู้มีสิทธ์ิที่จะเลือกผู้แทนอาจารย์เพื่อแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
จะต้องปฏิบัติราชการติดต่อกันในคณะที่มีการสรรหาคณบดีครบ 2 ปี นับถึงวันเสนอชื่อ 
 กรณีมีปัญหาสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยยกเลิก                
การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์และดําเนินการสรรหาใหม่ 
 ประเดน็ที่ 2  ผู้แทนอาจารยใ์นคณะซึ่งได้รบัเลือกให้เป็นกรรมการสรรหาคณบดีจะต้องปฏิบัติ                  
ราชการติดต่อกันในคณะที่มกีารสรรหาคณบดีครบ 2 ปี นบัถึงวันเสนอชื่อหรือไม่  
 สรุปคําวินิจฉัย : เช่นเดียวกับประเด็นที่ 1 
 ประเดน็ที่ 3  การกําหนดคุณสมบัติของผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์นอกเหนือ                  
จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ.  2551 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
 สรุปคําวินิจฉัย : ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฯ ตาม 
ข้อบังคับฯ ข้อ 9  
 ทั้งนี้  รายละเอียดคําวินิจฉัยอยู่ในเอกสารแนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาการตอบข้อหารือดังกล่าว 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรใช้คํานิยามคําว่า “คณาจารย์” แทนคําว่า “กลุ่มอาจารย์” เนื่องจากคําว่า “คณาจารย์”                 
หมายถึงผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  จึงเสนอแนะ                
ให้คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปพิจารณาศึกษา
พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อกําหนดคํานิยาม 
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 2. บุคลากรทีจ่ะเสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งคณบดีควรเป็นอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั
ทุกคน 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบและให้คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
คณบดี  พ.ศ.  ....  ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัย 
        แต่งตั้ง 
        3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา  
                มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง         

(1)  เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่  24  

ตุลาคม  2555  ได้ให้ความเหน็ชอบปฏิทินดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 033/2555 ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2555 
(เอกสารประกอบ 1)  
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามคําสั่งดังกล่าวได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด                   
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 (เอกสารประกอบ 2)  
ข้อ 9 (1) – 9 (5)  ดังนี้ 
 1. วันที่  13  พฤศจิกายน  2555  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีออกประกาศคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี  เรื่องวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการสรรหาอธิการบดี (เอกสารประกอบ 3) 
 2. วันที่  20  พฤศจิกายน  2555  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ได้ประชุมบุคลากร                   
ผู้มีสิทธ์ิในการเสนอความคิดเห็นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี  เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้อง GA104 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มีบุคลากรผู้มสีิทธ์ิเข้ารับฟังประมาณ  500  กว่าคน 
 3. วันที่  22  พฤศจิกายน  2555  คณบดีและหัวหน้าหน่วยงาน (สํานัก/สถาบัน) ได้ประชุม
บุคลากรผู้มสีิทธ์ิฯ ให้เสนอชื่อบุคคลผูส้มควรดาํรงตําแหน่งอธิการบดีคนละไม่เกิน  2  รายช่ือ  และใหค้ณะ/
หน่วยงาน  นํารายชื่อที่บุคลากรเสนอคณะ/หน่วยงานละ 2 ช่ือ 
 จากการเสนอชื่อของคณะ/หน่วยงาน (สํานัก/สถาบัน) ได้รายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับ                  
การสรรหาเป็นอธิการบดี  รวม 6 รายชื่อ (ตามลําดับอักษร)  ดังนี ้
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
 (2) อาจารย์ธาตรี    คําแหง 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล 
 (4) รองศาสตราจารย์สุณีย์   ล่องประเสริฐ 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 (6) อาจารย์สมพร    ศรีอาภานนท์ 
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 4. วันที่  28  พฤศจิกายน  2555  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ   
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
พ.ศ.  2547  รวมท้ังออกหนังสือทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ 
 5. วันที่  29  พฤศจิกายน  2555  ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 6 ท่าน  ได้รบัหนังสือทาบทาม                   
เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีผู้ตอบรับการทาบทาม 
และปฏิเสธการทาบทามฯ (เรียงตามลําดับอักษร) ดังนี้ 
    5.1 ผู้ตอบรับการทาบทามฯ ได้แก่ 
    (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล 
    (2) รองศาสตราจารย์สุณีย์   ล่องประเสริฐ 
    (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  พูนเอียด 
    (4) อาจารยส์มพร    ศรีอาภานนท์ 
    5.2 ผู้ตอบปฏิเสธการทาบทามฯ ได้แก่ 
    (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
   (2) อาจารย์ธาตรี    คําแหง 
 6. วันที่  12  ธันวาคม  2555   
   6.1 ผู้ตอบรบัการทาบทามจะเสนอวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรและคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี             
กับตอบคําถามของบุคลากร (ที่เสนอคําถามผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ) เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอ้ง  
GA104 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
   6.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาข้อมูล  ประวัติ  ผลงาน  แนวทางการพัฒนา              
และแก้ปัญหามหาวิทยาลัยฯ ใน 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) 
   6.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะกลั่นกรองและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ 
ให้ได้รายชื่อไม่น้อยกว่า 2 รายชื่อ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 7. วันที่  25  ธันวาคม  2555 ผู้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาฯ ทีค่ณะกรรมการฯ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยแสดงวิสัยทัศน์ต่อทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก 
ผู้สมควรเป็นอธิการบดี  จํานวน  1  คน 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 3.2.2 เพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

      -ไม่มี- 
 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 

      4.2.1 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบการเลื่อนคา่ตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
     (คณบดี) ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์   
พ.ศ.  2552  ได้แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  ชูนวลศรี ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2552 ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2552)  
ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  2552  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี  ตามความในมาตรา 38  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในวันที ่ 28  กุมภาพันธ์  2556  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  ชูนวลศรี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พ้นจากตําแหน่ง              
และหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากมีอายุครบ 60 บริบูรณ ์(เกษียณ                
อายุราชการ) ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  ขณะดํารงตําแห่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ราชการเนื่องจาก 
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และ 65 ปีบริบูรณ ์ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2554 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                 
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 (3) และ                      
ข้อ 7 วรรคสอง จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินเดือนข้าราชการที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  ชูนวลศรี  
ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ  (เดือนกันยายน 2554) เท่ากับ 51,730 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพัน                
เจ็ดร้อยสามสบิบาทถ้วน) ต่อเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ที่ 2623/2554 เรื่องการจ้างบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งบริหาร ลงวันที่  29  ตุลาคม  2554) 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 9.2 กําหนดให้ “การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ นอกจากข้อ 9.1 ให้อธิการบดีพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในเดือนกันยายนของทุกปี และอธิการบดีออกคําสั่งเลื่อนค่าตอบแทน”  
 กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารยวิ์นัย  ชูนวลศรี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหาร(คณบดี) ซึ่งไม่เป็นขา้ราชการตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  ซึ่งอธิการบดีจะต้อง  พิจารณาเสนอ                 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบในการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ในเดือนกันยายน  
2555 เพื่ออธิการบดีจะได้ออกคําสั่งเลื่อนค่าตอบแทนต่อไป 
 อธิการบดีโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ข้อ 9.2  ดังกล่าวแล้ว  ได้พิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  ชูนวลศรี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยใช้                  
“ผลจากการประเมินศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี”  ของคณบดี  ซึ่งสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการ (รายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้) และจากผลการประเมินดังกล่าว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย                        
ชูนวลศรี จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ 2,590 บาท (สองพนั ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)                      
และจะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม  2555 เป็นต้นไปเท่ากับ 51,730 บาท + 2,590 บาท                   
= 54,320 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของคณบดี กรณี                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน                
รายเดือน  (51,730 บาท x       = 2,586.5  ปรับเป็นจํานวนเต็ม 10 = 2,590 บาท  รวมค่าตอบแทน                  
รายเดือนเท่ากับ  54,320 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) )   
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4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์                    
2552 ได้แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งคณบดีของคณะที่ประกาศจัดต้ังตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ                   
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  ลงวันที่  1  มนีาคม พ.ศ.  2548     
 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2552 ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552                      
และจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี  ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 1. ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  จํานวน 1 คณะ ได้แก่  ดร.อุษณีย์                      
สุธรรมมาภรณ ์คณบดีวิทยาลยันานาชาติการท่องเที่ยว 
 2. ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556  จํานวน 3 คน ได้แก่ 
 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  ชูนวลศรี    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ คณบดีคณะครศุาสตร์ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบติั หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ.  2551  ข้อ 7  กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยให้ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ก่อนคณบดีจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีดังกล่าว เพื่อดําเนินการ                  
สรรหาคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งต้ังต่อไป    
 มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตถอนระเบียบวาระนี้จนกว่าสภามหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาออกข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ....  แล้วเสร็จ 
จึงจะดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี  เพื่อดําเนินการตามข้อบังคับ
ดังกล่าวต่อไป 
 

4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อาํนวยการสาํนัก/สถาบัน 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์                    
2552  ได้แต่งต้ังผู้อํานวยการสํานัก/สถาบนั  ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี ที่ 013/2552  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2552)  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน   สํานกั   ศนูย์   หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                   
พ.ศ.  2551  ข้อ 7 วรรคสาม ในวันที ่ 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก                    
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                  
ผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
คณะ  พ.ศ.  2551 ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ  โดยให้
ดําเนินการ “ภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่ผู้อํานวยการจะครบวาระหรือหลังจากผูอํ้านวยการพ้นจาก
ตําแหน่งภายในหกสิบวันแลว้แต่กรณี”  
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 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ                      
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            
เพื่อสรรหาผู้อํานวยการแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ดังนี้ 
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธานคณะกรรมการ 
(2) ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล   รองอธิการบดี   รองประธาน 
(3) นายชุมพล  กาญจนะ กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง  กรรมการ 
(4) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
(5) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  กรรมการ 
(6) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เลขานุการ 
(7) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

(8) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แทนผู้ครบวาระ                   

การดํารงตําแหน่งตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และ                    
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.  2551 เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานัก                    
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 

2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดังนี้ 
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธานคณะกรรมการ 
(2) รศ.ปราณี  เพชรแก้ว รองอธิการบดี    รองประธาน 
(3) อาจารย์อาดือนา  นิโด กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง  กรรมการ 
(4) อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
(5) ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  กรรมการ 
(6) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เลขานุการ 
(7) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ    
       และงานทะเบียน       ผู้ช่วยเลขานุการ 
(8) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แทนผู้ครบวาระการ
ดํารง ตําแหน่งตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑแ์ละ 
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี                  
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.  2551 เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 
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4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2556 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
พ.ศ.  2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  มหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  ในการประชุมเมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2555 
ได้กําหนด “นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2556”                
ตามรายละเอียดและข้อมูลในเอกสาร “แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2556” ประกอบ                   
ระเบียบวาระนี้ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนแนะ 
 1. มหาวิทยาลยักําหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศกึษา 2556 ประมาณ 5,710 คน                               
มากกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งอาจเกิดปัญหาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา                         
และนักศึกษาต้องเลิกเรียนในเวลา 18.50 น. มหาวิทยาลยัจึงควรมีมาตรการในการแกไ้ขข้อจํากัดเหล่านี้ 
ให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับจํานวนนักศึกษาที่จะเปิดรับ 
 2. จํานวนการรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งกําหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา  
ไว้จํานวน  500 คน นั้น มหาวิทยาลัยและโปรแกรมรฐัประศาสนศาสตร์ควรคํานึงถึงโอกาสในการทํางานของ
บัณฑิตด้วย 
 3. มหาวิทยาลยัควรตรวจสอบจํานวนอาจารย์ที่รับผิดชอบในบางหลักสตูรให้ครบตามเกณฑ์ เนื่องจาก
ข้อมูลจากเอกสารมีอาจารย์ไม่ครบ 5 คน   
 4. การรับสมคัรและบรรจุอาจารย์ในโอกาสต่อไป มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงสาขาที่ขาดแคลนอาจารย์
และมีภาระงานสอนมาก   
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2556  และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

 

4.2.5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
          หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 16  มนีาคม                    
พ.ศ.  2549  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์                        
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2549)  และมหาวิทยาลยัได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.                     
2552  ข้อ 10 กําหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ภายใน                    
ปีการศึกษา  2555     
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง                   
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที ่ 16                   
ตุลาคม  2555 จึงได้พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง                                 
พ.ศ. 2555)  โดยให้แก้ไขหลกัสูตรดังกล่าว  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  ก่อนเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30                  
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มีนาคม  2555 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบรูณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ                
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งที ่6/2555  วันที่ 16  
พฤศจิกายน  2555  แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้คณะครุศาสตร์พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์                     
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548                          
ข้อ 7.2 กําหนด “หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใหม้ีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ...”  
จึงควรปรับลดจํานวนหน่วยกิต 
 2. หน้า 6 ควรเขียนปรัชญาใหม่ที่สะท้อนถงึคณิตศาสตร์  และการสร้างความเป็นครู 
หน้า 18 รายวิชาสถิติวิเคราะห์ 2 และรายวชิาการวิเคราะห์การถดถอย มีเนื้อหาวิชาคล้ายกัน                              
ควรยุบรวมเป็นวิชาเดียวกัน 
 3.  หน้า 157 มาตรฐานความรู้ข้อ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และหน้า 158 มาตรฐาน 
ความรู้ข้อ 9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งมาตรฐานของคุรุสภาได้ออกเป็นฉบับร่างและฉบับจริง 
มีสาระไม่เหมือนกัน  ควรให้อาจารย์ที่รับผดิชอบปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุรุสภา 

4. ควรแก้ไขรหัสวิชาให้เป็นรหัสวิชาของหลักสูตรนั้นๆ เช่น  รายวิชาแคลคูลสั 1 และรายวิชา                
แคลคลูัส 2  ควรเป็นรหัสวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และให้                      
ตรวจสอบในรายวิชาอื่นๆ  ให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)                             

โดยแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 

4.2.6 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
          หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศลิปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555)   
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่ 16  มนีาคม                   
พ.ศ.  2549  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2549)  และมหาวทิยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.                    
2552  ข้อ 10 กําหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวภายใน                  
ปีการศึกษา  2555     
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง                   
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที ่16                   
ตุลาคม  พ.ศ. 2555 จึงได้พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  (หลักสูตรปรับปรงุ                   
พ.ศ. 2555)  โดยให้แก้ไขหลกัสูตรดังกล่าว  จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม เป็น 
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“สาขาวิชาศิลปศึกษา” และตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชา               
การแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30  มนีาคม  2555                          
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ                    
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย              
ที่เกี่ยวข้องแล้ว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤศจกิายน                  
2555  แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปศึกษา  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555)   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  1. หน้า 5  ควรเขียนปรัชญาให้สะท้อนถึงศลิปศึกษา   
 2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ  ไมค่วรใช้เวลามากในการ                   
พิจารณา  ผู้รบัผิดชอบของมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทาํและกลั่นกรองมาให้ถูกต้องก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)                            
โดยแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เป็นตัวหลักสูตร
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา               
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554                    
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554  ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดบัอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดบับัณฑิตศึกษาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 11/2555  เมือ่วันที่  20  พฤศจิกายน      
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 811  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555               
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  23  คน   

มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังนี้   
    - ระดับปริญญาตรี  จํานวน  811  คน  และ 
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- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  23  คน  ดังนี้ 
  (1)  ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน    8 คน  

(2)  ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    5 คน 
(3)  ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    5 คน 
(4)  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ จํานวน    4 คน 
(5)  ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    1 คน 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 
      จัดสรรเงนิรางวลั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555  

 เพื่อให้การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดสรร                      
เงินรางวัล 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัล                      
สําหรับผู้บริหารและสําหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการ พ.ศ. 2548  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2535/2555 ลงวันที่ 16  
พฤศจิกายน  2555  แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล  ประจําปี                    
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
13/2555 เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2555  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 5 และข้อ 6                        
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ                   
จัดสรรเงินรางวัล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 – 2555 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพื่อทราบ  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม-ี 
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2555  ในวันอังคาร ที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2555                     
เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


