
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 10/2552 
วันพุธ ที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2552  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั รองประธาน 

3. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

8. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

10. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

12. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

13. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6.    นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ ลาประชมุ 

 7.   ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ  
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.   อาจารย์นิโรจน์    ไทยทอง   รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทัว่ไป 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 3.2 

 2.   อาจารย์โสภา   ปุ่ นสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 3.3 

 3.   อาจารย์วสนัต์   สทุธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 3.4     

 4.   อาจารย์มาลี   ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 4.1   4.2  และ  4.3     

 5.   ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1  และ  5.8 

 6.   รศ.สณีุย์    ลอ่งประเสริฐ รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 

ผู้ร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ในระเบยีบวาระที่ 3.3 
1. อาจารย์พงษ์จนัทร์   คล้ายอดุม คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

2. ดร.อษุณีย์   สธุรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

3. รศ.ดร.ธงชยั    เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. ผศ.วินยั   ชนูวลศรี คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

5. อาจารย์จิตดารมย์   รัตนวฒุ ิ รักษาการรองคณบดีคณะนิตศิาสตร์ 

6. อาจารย์อโศก   ศรีสวสัดิ ์ แทนผู้ อํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. อาจารย์พงศ์ชาต ิ  อินทชุ่ม แทนผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม 

8. ดร.วรรณะ   บรรจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบข้อมลูและสารสนเทศ 

9. ผศ.ดร.นิตยา   กนัตวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

10. อาจารย์วสนัต์   สทุธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

11. อาจารย์มาลี   ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

12. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  ร่วมกบัสถาบนัคลงัสมองแหง่ชาตไิด้จดัประชมุ

นายกสภามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย  ครัง้ท่ี 1  เม่ือวนัท่ี  21  ตลุาคม  2552  ณ  โรงแรมสโุขทยั  

กรุงเทพฯ   โดยเชิญนายกสภามหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนร่วมการประชมุและมีมตใิห้จดัตัง้ “ท่ีประชมุ

นายกสภามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย”  โดยมีคณะกรรมการอํานวยการมาจากผู้แทนของนายกสภา

มหาวิทยาลยัของแตล่ะกลุม่มหาวทิยาลยัเพื่อดําเนินงานเสนอนโยบายและแผนการพฒันามหาวิทยาลยั   

ตอ่รัฐบาลและเสนอแนะให้มีการประชมุเป็นประจําตอ่เน่ืองและการศกึษาดงูานของนายกสภามหาวทิยาลยั

และกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพื่อเป็นการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งนายกสภามหาวทิยาลยั             

และสภามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศและร่วมแสดงความคดิเห็นตอ่ประเดน็การพฒันาองค์กรตามหลกั                      

ธรรมาภิบาลและกําหนดแนวทางการบริหารสถาบนัอดุมศกึษา    ซึง่การประชมุดงักลา่วเป็นประโยชน์                   

ตอ่การพฒันามหาวิทยาลยัสูค่วามเป็นสากล 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1. ศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้รับการคดัเลือกเป็น  1  ใน 10  ของผู้ประกาศขา่ว                

ตามโครงการสรรหาผู้ประกาศขา่วหน้าใหมช่่อง 7 สี   คือ  นางสาวจีรนนัท์   เขตพงศ์    สําเร็จการศกึษา  

ศลิปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์   คณะวทิยาการจดัการ     

 2. มหาวิทยาลยัได้จดัการอบรม  เร่ืองกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2552 

(Thai  Qualifications  Framework  for  Higher  Education ; TQF : HEd)  ณ   อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ซึง่ได้เชิญ  ดร.สเุมธ   แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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เป็นประธานในการอบรมและมหาวทิยาลยัได้กําหนดนโยบายให้คณะตา่ง ๆ  ดําเนินการปฏิบตัติามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.  2552  ในการจดัทําหลกัสตูร  การจดัการเรียนการสอน

และพฒันาการจดัการศกึษาตอ่ไป 

    3.  อธิการบดมีอบหมายให้  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร   ชีแ้จงกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา

แห่งชาต ิ พ.ศ.  2552  เพ่ือให้คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัได้รับทราบและถือเป็นแนวทางในการอนมุตั ิ

หลกัสตูรใหม ่ ตัง้แตปี่การศกึษา  2553  เป็นต้นไป  สว่นหลกัสตูรเดมิท่ีกําลงัเปิดสอนจะต้องปรับปรุงให้เข้า

กรอบมาตรฐาน ฯ ดงักลา่วภายในปี  พ.ศ.  2555  รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ  (สกอ.2552  ปีแหง่คณุภาพ

การอดุมศกึษาไทย : บณัฑิตมีคณุภาพ  พฒันาชาตยิัง่ยืน  เร่ืองกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา

แห่งชาต ิ พ.ศ.  2552  และมาตรฐานการอดุมศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง) 
   
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 9/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 9/2552  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัศกุร์  ท่ี  25  กนัยายน  พ.ศ.  2552   โดยมีการแก้ไข  ดงันี ้ 

 หน้า  6  ข้อ 1 (1)  แก้ไขคําวา่ “ดีมาก”  เป็น  “ดี”  

 หน้า 11  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ   เพิม่เตมิข้อความคือ  “ควรมีรายงานบนัทกึข้อตกลง MOU 

ระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีกบัสถาบนั/หนว่ยงาน”  

 หน้า 15  ระเบียบวาระที่ 5.6  มตท่ีิประชมุให้แก้ไขเป็น “สภามหาวทิยาลยัมอบให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัรับเอกสารไปศกึษาเพื่อนําเข้าพิจารณาในท่ีประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ตอ่ไป  กรณีงาน

ประจําท่ีสําคญัเร่งดว่นของเดือนตลุาคม  2552  ให้ใช้งบประมาณภายในกรอบงบประมาณ  พ.ศ.  2552   

ได้ก่อน” 

 หน้า 17  ให้เพิ่มเตมิมตท่ีิประชมุวา่ “ทัง้นี ้ ในระเบียบวาระนี ้ ผศ.สมุาลี   จิระจรัส  ขอลาประชมุ” 
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 9/2552 
 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 9/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและ

ประกาศนียบตัรบณัฑิตมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 
 

อนมุตัใิห้ปริญญา    ดงันี ้

- ปริญญาตรี    จํานวน   15   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   142   คน 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ     

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.2 พิจารณาอนมุตัเิปล่ียนตําแหน่ง

และแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือน         

ในสถาบนัอดุมศกึษา 

 
 

อนมุตัเิปล่ียนตําแหน่งและแตง่ตัง้

นางสงบ   สงิสนัจิตร  ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  

ตําแหน่งนกัวิชาการศกึษา    
ระดบั 6  ตําแหน่งเลขท่ี 0181               

อตัราเงินเดือน  18,280  บาท             
สงักดัสํานกัสง่เสริมวิชาการ            

และงานทะเบียนเป็นข้าราชการ

พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  

ตําแหน่งอาจารย์  ระดบั 6  สงักดั

คณะวิทยาการจดัการ                    

โดยตําแหน่งเลขท่ีและอตัรา

เงินเดือนเดมิ   ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารงานบคุคล

ประจํามหาวิทยาลยั  (ก.บ.ม.) 

เห็นชอบ  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  21  

สงิหาคม  พ.ศ.  2552 
 

1. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีทราบมตสิภา

มหาวิทยาลยัฯ 

2. อธิการบดีลงนามคําสัง่มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 2348/2552   

เร่ือง  การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือน       

ในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหน่ง

วิชาการ  ลว. 29 กนัยายน  2552 

3. กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งคําสัง่ให้

หน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว 

5.3 พิจารณาอนมุตัแิผนงานพฒันา

วิทยาลยันานาชาตกิารทอ่งเท่ียว         

สูส่ากล : สาขาวิชาอตุสาหกรรม

ทอ่งเท่ียว 
 

 

อนมุตัแิผนงานพฒันาวิทยาลยั

นานาชาตกิารทอ่งเท่ียว : สาขาวิชา

อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว   โดย

ดําเนินงานให้เป็นอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัรวมทัง้มีข้อสงัเกต    

และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ                    
ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั            

1. แจ้งวิทยาลยันานาชาตทิราบมติ

สภามหาวิทยาลยัฯ 

2. วิทยาลยันานาชาตฯิ  ดําเนินการ

แก้ไขปรับปรุงแผนงานพฒันาวิทยาลยั

นานาชาตกิารทอ่งเท่ียวสูส่ากล  :  

สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว  ตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัฯ  

เพ่ือใช้ในการปฏิบตัติามแผนงานตอ่ไป 
 

5.4 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั 

(ก.บ.ม.) แทนคณะกรรมการที่พ้น

จากตําแหน่ง 

 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.)  แทนคณะกรรมการที่ครบ

วาระ  ดงันี ้

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั             

1. นายกสภาฯ ลงนามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

021/2552 เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.) ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2552   
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ระเบียบวาระที่  มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 สรุาษฎร์ธานี  (โดยตําแหน่ง) ประธาน

กรรมการ 

2.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(โดยตําแหน่ง)  กรรมการ 

3. รศ.ปราณี   เพชรแก้ว  ผู้แทนจาก      

รองอธิการบดี  กรรมการ  

4.  รศ.สณีุย์   ลอ่งประเสริฐ  ผู้แทนจาก

รองอธิการบดี  กรรมการ  

5.  รศ.ดร.ชศูกัดิ์    เอกเพชร  ผู้แทนจาก

คณบดี  กรรมการ  

6.  ผศ.ดร.นิตยา   กนัตะวงษ์   ผู้แทน

จากคณบดี  กรรมการ  
7.  รศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์  ผู้แทนจาก

คณบดี  กรรมการ  

8.  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด   ผู้แทน

จากผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั 

กรรมการ 

9.  ผศ.สมศกัดิ ์  ชอบตรง   ผู้แทนจาก
ผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั  กรรมการ 

10.  นายวสนัต์  สทุธโส   ผู้แทนจาก

ข้าราชการ  กรรมการ  

11.  ผศ.ศริวฒัน์    เฮงชยัโย   ผู้แทนจาก

ข้าราชการ  กรรมการ   

12.  นายศกัดา   ศริิพนัธุ์    ผู้แทนจาก 
ข้าราชการ   กรรมการ  

13.  ดร.วฒันา    รัตนพรหม   ผู้แทนจาก

พนกังานมหาวิทยาลยั    กรรมการ 

14.  นางวีณา   นวลละออง   ผู้แทนจาก

พนกังานมหาวิทยาลยั    กรรมการ 

15.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

(โดยตําแหน่ง)  กรรมการและเลขานกุาร 

 

2. แจ้งคําสัง่ให้หน่วยงานและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 16.  หวัหน้ากลุม่บริหารงานบคุคล

ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการบริหารงาน

บคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 

มีอํานาจหน้าท่ีตามความในข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วยคณะกรรมการบริหารงาน

บคุคลประจํามหาวิทยาลยั                 

พ.ศ.  2549  ข้อ 6 

 

 

5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการและอนมุตังิบประมาณ          

เพ่ือจดัซือ้และพฒันาท่ีดนิตาม

โครงการพฒันาท่ีดนิเพื่อก่อสร้าง

หอพกันกัศกึษาและโรงเรือนผลติ         

ปุ๋ ยอินทรีย์ 

 

 

 

 
 

เห็นชอบโครงการและอนมุตัิ

งบประมาณเพื่อจดัซือ้และพฒันา

ท่ีดนิตามโครงการพฒันาท่ีดนิเพื่อ

ก่อสร้างหอพกันกัศกึษาและโรงเรือน

ผลติปุ๋ ยอินทรีย์  จํานวน  25,000,000  

บาท (ย่ีสบิห้าล้านบาทถ้วน)  โดยให้

เสนอเอกสารการประเมินราคาท่ีดนิ

ของโครงการจากสํานกังานท่ีดนิ   

ธนาคารและหรือราคาซือ้ขายจริง

บริเวณข้างเคียงเพิ่มเตมิเสนอสภา

มหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

1. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป

ทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2. มหาวิทยาลยัโดยฝ่ายพสัดุ

ดําเนินการจดัซือ้ตามระเบียบพสัด ุ

และมหาวิทยาลยัเห็นชอบให้จดัซือ้

ตามผลการเปิดซองเสนอราคาแล้ว 

เนือ้ท่ี 17 ไร่ 2 งาน 89.9  ตารางวา  

เป็นเงิน  12,265,500  บาท 

 

 
 

5.6 พิจารณาอนมุตังิบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2553 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบตามท่ี

มหาวิทยาลยัเสนอ  คือให้กรรมการ

สภามหาวิทยาลยัรับเอกสารไปศกึษา

เพ่ือนําเข้าพิจารณาในที่ประชมุสภา

มหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป  กรณีงาน
ประจําท่ีสําคญัเร่งดว่นของเดือน

ตลุาคม  2552  ให้ใช้งบประมาณ

ภายในกรอบงบประมาณ  พ.ศ.  

2552  ได้ก่อน 

 

แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พฒันาทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ     

การดําเนินการการให้เช่าท่ีดนิเพื่อ

ก่อสร้างกบัการรับบริหารจดัการ

หอพกันกัศกึษา  วิทยาลยันานาชาติ

การทอ่งเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

เห็นชอบการดําเนินการการให้เช่าท่ีดนิ

เพ่ือก่อสร้างกบัการรับบริหารจดัการ

หอพกันกัศกึษา วิทยาลยันานาชาต ิ

การทอ่งเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีตามท่ี 

มหาวิทยาลยัเสนอ 

 

แจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิฯ  

ทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

 

5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบอตัรา

การจ่ายเงินเดือนของอธิการบดี           

ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ 
 

สภามหาวิทยาลยัมีมตใิห้ประชมุ          

ลบัและเห็นชอบอตัราการจา่ยเงิน 

เดือนของอธิการบดีมหาวิทยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีไม่เป็น

ข้าราชการกรณี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน   ตัง้แตว่นัท่ี  22  

พฤษภาคม  2552  เป็นต้นไป 
        

แจ้ง  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์       

พทุธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลยั          

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีทราบมตสิภา

มหาวิทยาลยัฯ  ตามบนัทกึข้อความ       

ลงวนัท่ี  27  กนัยายน  2552 

 
3.2 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่  5.5  ผลการพจิารณาให้ความเหน็ชอบโครงการ            

และอนุมัตงิบประมาณเพื่อจัดซือ้และพัฒนาที่ดนิ  ตามโครงการพัฒนาที่ดนิ                 
เพื่อก่อสร้างหอพักนักศึกษาและโรงเรือนผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 

มหาวิทยาลยัโดยฝ่ายพสัดไุด้เสนอเอกสารการประเมินราคาท่ีดนิของโครงการจากสาํนกังานท่ีดนิ 

ธนาคาร และราคาซือ้ขายจริงบริเวณข้างเคียงตอ่สภามหาวทิยาลยั  ตามข้อเสนอแนะของที่ประชมุสภา

มหาวิทยาลยัครัง้ท่ี 9/2552  มอบหมายให้มหาวิทยาลยัดําเนินการเสนอรายละเอียดดงักลา่ว  ตามเอกสาร

ประกอบระเบยีบนี ้
มตทิี่ประชุม 
รับทราบผลการดําเนินการและรายละเอียดราคาประเมนิท่ีดนิของโครงการและราคาซือ้ขายท่ีดนิ

ข้างเคียงในการจดัซือ้ท่ีดนิตามโครงการพฒันาท่ีดนิเพื่อก่อสร้างหอพกันกัศกึษาและโรงเรือนผลติปุ๋ ยอินทรีย์ 
 

3.3 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 5.6  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่าย                                 
      จากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  มหาวทิยาลยัได้จดัทํางบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน                 

ตามยทุธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2553  และเพื่อให้มีความชดัเจน  สอดคล้องกบันโยบาย                

ทิศทางการพฒันามหาวทิยาลยั  โดยกําหนดเกณฑ์ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์  แนวทางการบริหาร 



 

 

9 

 

 

 

 

งบประมาณ  เพ่ือให้หนว่ยงานใช้เป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมาย  กลยทุธ์  ผลผลติ  ผลลพัธ์และ                       

ตวัชีว้ดัผลสําเร็จของหนว่ยงานที่จะตอบสนองตอ่การบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์และการพฒันา

มหาวิทยาลยัท่ีกําหนดไว้  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  มหาวทิยาลยัได้จดัสรรงบประมาณ              

รายจ่ายประจําปี (ร้อยละแปดสบิของงบประมาณการรายรับ)  จํานวน  312,866,888  บาท                               

(สามร้อยสบิสองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพนัแปดร้อยแปดสบิแปดบาทถ้วน)   โดยจําแนก                          

งบประมาณรายจ่าย  ดงันี ้

 1.  งบประมาณประจํา   130,742,731 บาท 

 2.  งบประมาณนโยบายและตอ่เน่ือง 161,025,595 บาท 

 3.  งบประมาณเชิงยทุธศาสตร์    21,098,562 บาท 

 ทัง้นี ้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  

ของมหาวทิยาลยัแล้ว   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ของมหาวทิยาลยั  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  จํานวน  312,866,888  บาท   (สามร้อยสบิสองล้าน

แปดแสนหกหมื่นหกพนัแปดร้อยแปดสบิแปดบาทถ้วน)  

 สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 9/2552  เม่ือวนัท่ี  25  กนัยายน  2552  ให้คณะกรรมการ

สภามหาวทิยาลยัรับข้อมลูไปพิจารณาเพื่อนําเข้าพิจารณาในการประชมุสภามหาวทิยาลยั  ครัง้ท่ี 10/2552 
มตทิี่ประชุม 
อนมุตังิบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  

จํานวน  312,866,888  บาท   (สามร้อยสบิสองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพนัแปดร้อยแปดสบิแปดบาทถ้วน) 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรปรับงบประจําและงบนโยบายตอ่เน่ืองให้มีความสมัพนัธ์ตอ่กนั  มีรายละเอียดท่ีไมซ่ํา้ซ้อน 

และมีความชดัเจน 

 2. ควรเพิม่งบยทุธศาสตร์ให้แก่หนว่ยงานที่มีผลการประเมินคณุภาพท่ียงัมีคะแนนน้อย 

เพ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพให้กบัหนว่ยงาน 

 3. ควรมีการจําแนกรายละเอียดรายรับของแตล่ะหน่วยงานให้ทราบประมาณการรายรับ                       

เพื่อเปรียบเทียบกบัประมาณการรายจา่ย 

 4. ควรมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทัง้ปีและมีหนว่ยงานหรือกลไกกํากบัให้เป็นไปตามแผน 

 5. ในการจดังบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 (ปีหน้า) ควรมีโครงการท่ีสะท้อนจดุเน้น                      

ท่ีควรพฒันาของมหาวทิยาลยั 
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3.4 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 5.7  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการดาํเนินการ 
การให้เช่าที่ดนิเพื่อก่อสร้างกับการรับบริหารจัดการหอพกันักศึกษา  วิทยาลัย 
นานาชาตกิารท่องเที่ยว  อาํเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2552  เม่ือวนัท่ี  25  กนัยายน  

2552  ในระเบยีบวาระที่ 5.7  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบการดําเนินการให้เช่าท่ีดนิเพื่อก่อสร้างกบัการรับบริหาร

จดัการหอพกันกัศกึษา  วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีตามท่ี 

มหาวิทยาลยัเสนอ 

 มหาวิทยาลยัจงึได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เลขท่ี 1/2552  เร่ืองให้เช่าท่ีดนิ

เพ่ือก่อสร้างหอพกันกัศกึษา  ปรากฎวา่ได้  บริษัท  เอพลสั  แมเนจเมนท์  แอนท์แอสโซซเิอชัน่  จํากดั                   

เป็นผู้ เชา่ท่ีดนิเพื่อก่อสร้างหอพกันกัศกึษา    

 ทัง้นี ้ มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการตดิตามกบัทางบริษัทดงักลา่วในการดําเนินโครงการ  ซึง่พบวา่ 

บริษัทไมส่ามารถดําเนินการก่อสร้างได้ในเวลาท่ีมหาวทิยาลยักําหนดและมีปัญหาในเร่ืองวงเงินกู้กบั              

ธนาคาร  จงึไมส่ามารถดําเนินการตามโครงการได้  ด้วยเหตดุงักลา่ว อาจสง่ผลเสยีตอ่มหาวทิยาลยั                

ดงันัน้  มหาวทิยาลยัจงึได้ประชมุคณะกรรมการตามคําสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 2039/2552  

เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาคา่เช่าท่ีดนิเพื่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษา  ลงวนัท่ี  26  

สงิหาคม  2552  ท่ีประชมุมีมตใิห้ดําเนินการตดิตอ่ผู้ประกอบการเข้ามาดําเนินโครงการโดยเร่งดว่น   

เน่ืองจากมีเวลาอยา่งจํากดั  (8 เดือน)  มหาวิทยาลยัจงึได้สรรหาผู้ประกอบการเพื่อดําเนินการตามโครงการ

ดงักลา่ว  ปรากฎวา่ได้  บริษัท  เพชรศรีวิชยั  จงึเสนอให้สภามหาวทิยาลยัพจิารณาให้ความเห็นชอบ                 

ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบการให้บริษัท  เพชรศรีวิชยั  ดําเนินการตามโครงการก่อสร้างหอพกันกัศกึษา                    

วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ตามท่ีมหาวิทยาลยัดาํเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน           

สถานปฏิบัตกิารพยาบาลของนักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  
 ด้วยนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  รุ่นท่ี 1  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

จะต้องออกปฏิบตักิารในสถานพยาบาลเพื่อปฏิบตักิบัผู้ ป่วยจริงในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2552 

 เพ่ือให้มีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่สถานพยาบาลที่นกัศกึษาขึน้ฝึกปฏิบตั ิ คณะพยาบาลศาสตร์            

จงึได้เสนอมหาวทิยาลยัเพื่อดําเนินการให้มีการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว  ซึง่คณะกรรมการบริหาร 
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มหาวิทยาลยั (ก.บ.)  ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  6  ตลุาคม  2552   ได้พิจารณาให้ความ 

เห็นชอบอตัราคา่ใช้จ่ายตอ่หวันกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ท่ีจะจา่ยให้แก่สถานพยาบาล  ท่ีนกัศกึษา                      

ขึน้ปฏิบตักิารตามประกาศมหาวิทยาลยัแนบระเบียบวาระนี ้  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบ 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
  

4.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน  
      แก่ผู้ควบคุมปฏิบัตกิารพยาบาลของนักศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้วยนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  รุ่นท่ี 1  จะต้องออก

ปฏิบตักิารในสถานพยาบาล   เพ่ือปฏิบตักิบัผู้ ป่วยจริง  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2552 

เพ่ือให้การจ่ายคา่ตอบแทนแก่อาจารย์พยาบาลในการควบคมุดแูลการปฏิบตักิารพยาบาล                     

ในสถานปฏิบตักิารพยาบาลของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์  ท่ีต้องปฏิบตังิานในหน้าท่ีท่ีต้องใช้                  

ความรู้   ความสามารถ  สมรรถนะและทกัษะเฉพาะเป็นพิเศษท่ีจะต้องรับผิดชอบหรือมีความเสีย่งสงู                  

ท่ีสมควรได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบตังิานตามระเบียบ  ก.พ.  วา่ด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง                      

ท่ีมีเหตพุิเศษของผู้ปฏิบตังิานด้านสาธารณสขุ  พ.ศ. 2548  ซึง่คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (ก.บ.)                          

ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  6  ตลุาคม  2552  จงึพิจารณาให้ความเห็นชอบออกประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ควบคมุปฏิบตักิารพยาบาลของ                 

นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์    มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ตามประกาศแนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 

4.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองประเภทความผิด                         
      และการพจิารณาความผิดทางปฏบัิตกิารพยาบาล  ของนักศึกษา                          
      คณะพยาบาลศาสตร์ 

 ด้วยข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาความผิดทาง

ปฏิบตักิารพยาบาล  ของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  2552  ข้อ 4  กําหนดให้มหาวทิยาลยั             

โดยคณะพยาบาลศาสตร์  ดําเนินการกําหนดประเภทความผิดและการพิจารณาความผิดทางปฏิบตั ิ                

การพยาบาล  ของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์  เพ่ือใช้สําหรับนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์                              

ท่ีออกปฏิบตักิารพยาบาลตามหลกัสตูรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  อนัเป็นการปฏิบตัติอ่ผู้ ป่วยจริง                        

ณ  สถานพยาบาล 
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 คณะพยาบาลศาสตร์ในการประชมุครัง้ท่ี 7/2552  เม่ือวนัท่ี  5  ตลุาคม  2552  ได้พจิารณา 

เห็นชอบการกําหนดประเภทความผิดและการพิจารณาความผิดทางปฏิบตักิารพยาบาล  ของนกัศกึษา               

คณะพยาบาลศาสตร์และเสนอมหาวทิยาลยัเพื่อออกเป็นประกาศมหาวทิยาลยัและแจ้งสภา                     

มหาวิทยาลยัทราบ 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและอนุปริญญามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  20  ตลุาคม  2552                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  

และอนปุริญญา  จํานวน  215  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี  9/2552                        

เม่ือวนัท่ี   22  ตลุาคม    2552  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา                                 

ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  23   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา   ดงันี ้

 ระดบัอนปุริญญา    จํานวน             1 คน 

  ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            214  คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   23   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              6 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน             12   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน             5 คน 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 บณัฑิตวทิยาลยัควรให้นกัศกึษากําหนดหวัข้อการวิจยัให้อยูใ่นกรอบของศาสตร์สาขาวิชา                      

ในหลกัสตูรท่ีศกึษา 
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5.2 พจิารณาแต่งตัง้คณะทาํงานเพื่อวิเคราะห์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
     ราชภฏัสุราษฎร์ธานี                                        

 ด้วยในการประชมุสภามหาวิทยาลยั  ครัง้ท่ี 7/2552  เม่ือวนัท่ี  22  กรกฎาคม  2552                        

ในระเบียบวาระท่ี  5.4  พิจารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั  นัน้    

ท่ีประชมุได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ภารกิจของสภามหาวทิยาลยั  เชน่  บทบาทของกรรมการ  

อนกุรรมการและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบังานสภามหาวิทยาลยั  งานประชมุและเอกสารการประชมุ  

เป็นต้นและระบบการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการของสถาบนั 

อดุมศกึษาจะมีตวัชีว้ดัท่ีเป็นระดบัคณุภาพของการกํากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษา  ตามหน้าท่ีและ

บทบาทของสภามหาวทิยาลยั  ท่ีมหาวิทยาลยัจะต้องรับการประเมนิด้วย   เชน่   หน้าท่ีและบทบาท

ของสภามหาวทิยาลยั  ระบบการกํากบัดแูลตนเองท่ีดีและการกระจายอํานาจการตดัสนิใจของสภา

มหาวิทยาลยั  เป็นต้น 

 เพ่ือให้มีการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตัง้

คณะทํางานเพื่อวิเคราะห์ภารกิจของสภามหาวิทยาลยัและให้คณะทํางานดงักลา่วเสนอข้อมลู  

ตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบ/พิจารณาตอ่ไป 
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบให้แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยั                    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ประกอบด้วย 

 1. นายแพทย์บรรจบ   มานะกลุ  ประธาน 

 2. ดร.จํารัส    นองมาก  รองประธาน 

 3. ผศ.ดร.ประโยชน์ คปุต์กาญจนากลุ กรรมการ 

 4. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร  กรรมการ 

 5. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์  กรรมการ 

 6. ผศ.สมุาล ี  จิระจรัส   กรรมการ 

 7. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ  กรรมการ 

 8. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด  กรรมการและเลขานกุาร 

 9. นายชยัราช  จลุกลัป์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 10. นายวรชาต ิ  การเก่ง   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 11. นางสาวกตัตกิา สขุกาล   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 มีหน้าท่ีศกึษาแนวทางและวิ ธีการเพื่อพฒันาการดําเนินงานกิจการสภามหาวทิยาลยั                                   

ให้มีประสทิธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทัง้ในด้าน  
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โครงสร้าง  บคุลากร  งบประมาณ   กระบวนการบริหาร  กลไกตา่งๆ  ตลอดจนงานประชมุและเอกสาร                  

การประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ  ข้อบงัคบัและกฎหมายตา่งๆ  แล้วเสนอสภามหาวิทยาลยั                        

เพ่ือศกึษาและพิจารณาดาํเนินการตอ่ไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศกึษากระบวนการและวิธีการทํางานของสภามหาวทิยาลยั   เพ่ือศกึษาแนวทาง                           

เพิ่มประสทิธิภาพในการประชมุ  เช่น  มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถ้วนและจดัสง่ให้แก่กรรมการ              

สภามหาวทิยาลยัทราบ  เพ่ือพิจารณาข้อมลูได้อยา่งละเอียด 

 2.  ควรให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการค้นหาสาเหตแุละปัญหา   สร้างแนวทางในการดําเนินงาน  

และกําหนดวธีิการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายได้ 
 

5.3 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบด ี คณะนิตศิาสตร์  
 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในการประชมุครัง้ท่ี 4/2551  เม่ือวนัท่ี 18                    

เมษายน  2551  ได้มีมตใิห้จดัตัง้ “คณะนิตศิาสตร์” เป็นสว่นงานภายในของมหาวทิยาลยัท่ีเทียบเท่า              

คณะตัง้แตว่นัท่ี  18  เมษายน  2551 

 การบริหารงานของคณะนิตศิาสตร์ขณะนีมี้  รศ.ปราณี   เพชรแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รักษาการในตาํแหนง่คณบดแีละมี  นายจิตรดารมย์   รัตนวฒุ ิ รักษาการในตําแหนง่รองคณบดี 

 เพ่ือให้คณะนิตศิาสตร์สามารถดําเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้  โดยมีคณบดี                 

ท่ีสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้เตม็เวลาและในการดําเนินการเพื่อสรรหาคณบดีคณะนิตศิาสตร์นัน้จะเป็นไป

ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการจดัตัง้  การบริหารและการดําเนินงาน               

ของสว่นงานภายใน  พ.ศ.  2552  ข้อ 8  วรรคสอง “คณุสมบตั ิ วธีิการได้มา  การแตง่ตัง้ให้ดํารง    

ตําแหนง่และการพ้นจากตําแหนง่ของคณบดี  รองคณบดี  ผู้ อํานวยการ  รองผู้ อํานวยการ  ผู้ชว่ยคณบดี   

ผู้ช่วยผู้ อํานวยการและหวัหน้าหนว่ยงานระดบักองหรือเทียบเท่าให้เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลยัราชภฏัและระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีออกตามความในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั

กําหนดไว้โดยอนโุลม”    

 ฉะนัน้การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิตศิาสตร์จงึดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั                    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  โดยอนโุลม 

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี                    

คณะนิตศิาสตร์ตามความในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์

และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  ข้อ 7.  
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มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี  คณะนิตศิาสตร์   ประกอบด้วย 

 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ประธาน 

 2.  ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา รองประธาน 

 3.  นายทศพร   จินดาวรรณ ผู้แทนอาจารย์ฯ กรรมการ 

 4.  นายชาญชยั   ชทูุ่งยอ ผู้แทนอาจารย์ฯ กรรมการ 

 5.  นายจิตรดารมย์   รัตนวฒุิ ผู้แทนอาจารย์ฯ กรรมการ 

 6.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี  เลขานกุาร 

 7.  หวัหน้าสํานกังานคณบดี  คณะนิตศิาสตร์ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยคณุสมบตั ิ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  โดยอนโุลม 
   

5.4 พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มตทิี่ประชุม 
สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบให้มหาวทิยาลยัถอนระเบียบวาระนีอ้อกไป  
  

5.5 พจิารณาปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 ด้วยในการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ครัง้ท่ี 4/2549  เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  

2549  ในระเบยีบวาระที่ 5.6  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชา             

การสอนภาษาองักฤษ  ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์หลกัเพื่อใช้ในการจดัอบรมครูผู้สอนภาษาองักฤษของเขตพืน้ท่ี

การศกึษาสรุาษฎร์ธานี  ในการพฒันาประสทิธิภาพทางภาษาองักฤษสําหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษและ            

ให้ได้รับวฒุิประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  ตามโครงการความร่วมมือระหวา่ง

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการจดัการศกึษา                         

เพ่ือพฒันาประสทิธิภาพทางภาษาองักฤษสําหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษ  สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา                                 

สรุาษฎร์ธานี   ซึง่โครงการดงักลา่วได้ดําเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้ สําเร็จการศกึษา                          

ตามหลกัสตูรนี ้ จํานวน  36  คน 

 เพ่ือให้อาจารย์ท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ  

ตามท่ีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา  พ.ศ.  2548  

กําหนดให้เป็นอาจารย์คณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่               

รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั  จํานวนอยา่งน้อย  3  คน  ได้เป็นศกัยภาพ 
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ในการพฒันาหลกัสตูรภาษาองักฤษอ่ืนตอ่ไป  ประกอบกบัโครงการความร่วมมือระหวา่งองค์การบริหาร  

สว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีสิน้สดุโครงการและสภามหาวทิยาลยั                                 

ได้ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการสอนภาษาองักฤษเพื่อวิชาการและ                     

งานอาชีพ  (หลกัสตูรใหม ่  พทุธศกัราช  2552)  รองรับแล้ว  มหาวทิยาลยัโดยมตท่ีิประชมุสภาวชิาการ 

ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2552  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2552  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัปิดหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  เพ่ือมหาวทิยาลยัจะได้เสนอสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาดําเนินการตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบปิดหลกัสตูรการศกึษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี “หลกัสตูรประกาศนียบตัร                     

บณัฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ”  
  

5.6 พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกองทุนสวัสดกิาร 
               เพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2552 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในการประชมุครัง้ท่ี 5/2547  เม่ือวนัท่ี  16  กรกฎาคม               

2547  ได้พิจารณาเห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุสวสัดกิาร              

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของบคุลากร  พ.ศ.  2547  โดยให้มหาวิทยาลยัจดัสรรเงินฝากไว้กบัสถาบนัการเงิน                

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือเป็นกองทนุเบือ้งต้น  แล้วให้บคุลากรของมหาวิทยาลยักู้ เงินกองทนุดงักลา่ว    

เพ่ือเป็นสวสัดกิารเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัผา่นสถาบนัการเงินนัน้  และมหาวทิยาลยัรับดอกเบีย้จากเงิน              

กองทนุท่ีเป็นดอกเบีย้เงินฝากของสถาบนัการเงินในอตัราคงท่ีร้อยละ  0.50 บาทตอ่ปี  เป็นระยะเวลา                           

5  ปี  นบัตัง้แตว่นัท่ี  1  สงิหาคม  2547  ถึง  31  กรกฎาคม  2552  สําหรับดอกเบีย้จากเงินฝาก                          

จากสว่นท่ีไมไ่ด้กู้ เป็นดอกเบีย้เงินฝากลอยตวัตามท่ีสถาบนัการเงินผู้ รับฝากกําหนด 

 ขณะนีมี้ผู้ใช้สวสัดกิารจากเงินดงักลา่วเพื่อจดัซือ้บ้าน  ท่ีดนิเพื่อปลกูบ้านและซอ่มแซมบ้าน                       

ท่ีอยูอ่าศยัเสร็จไปแล้วจํานวนหนึง่และยงัมีบคุลากรของมหาวิทยาลยัท่ียงัมีภาระท่ีจะต้องชําระหนีเ้งินกู้  

ผา่นกองทนุดงักลา่วกบัสถาบนัการเงิน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ตามระเบียบนีอ้ยูใ่นขณะนี ้ 44  คน 

เป็นข้าราชการ  40  คน  ลกูจ้างประจํา  3  คน  และพนกังานมหาวทิยาลยั  1  คน  กบัมีบคุลากร                         

อีกจํานวนหนึง่ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธ์ิดงักลา่ว  โดยเฉพาะบคุลากรท่ีเพิ่งเข้ามาปฏิบตังิานใหม ่

 เพ่ือให้มีกองทนุสวสัดกิารเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของบคุลากรมหาวิทยาลยัตอ่ไป  มหาวทิยาลยัจงึเสนอ    

สภามหาวทิยาลยัพจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุสวสัดกิาร 

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของบคุลากร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2552  เพ่ือขยายระยะเวลาสวสัดกิารท่ีอยูอ่าศยัดงักลา่ว 

ออกไปอีก  5  ปี  
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 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุสวสัดกิาร 

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของบคุลากร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2552  โดยมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ                    

สภามหาวทิยาลยั 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.   ควรแก้ไขระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุสวสัดกิารเพื่อท่ีอยู ่        

อาศยัของบคุลากร  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2552  ดงันี ้

  ข้อ 2.   เพิ่มความวา่ “การขยายระยะเวลาใช้บงัคบัระเบียบนี ้ ให้ขยายระยะเวลาบงัคบั                       

ได้ตามมตขิองคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  แตท่ัง้นี ้ ขยายระยะเวลาใช้บงัคบัได้ครัง้ละไมเ่กิน  5  ปี                       

และแจ้งการขยายระยะเวลาเวลาบงัคบัใช้ดงักลา่วให้สภามหาวทิยาลยัทราบ” 

      ข้อ 3.  บรรทดัท่ี 5  ตดัข้อความ “เป็นระยะเวลา  10  ปี”  ออก 

 2.  ควรให้คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของกองทนุตามระเบียบนี ้  ให้สภา 

มหาวิทยาลยัทราบในทกุๆ  สิน้ปีงบประมาณ   
 

5.7 พจิารณาทบทวนและให้ความเหน็ชอบโครงการจดัการศกึษานอกสถานที่ตัง้  
     (หน่วยบริการฐานพืน้ที่)  
มตทิี่ประชุม 
สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนีต้ามท่ีมหาวิทยาลยัเสนอ 

  

5.8 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการรับนักศึกษาภาคปกตแิละนักศกึษาตามโครงการ                           
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)  ปีการศึกษา  2553 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั 

พ.ศ.  2547  ในสว่นของการให้การศกึษา  ทําการสอนและผลติครู  มหาวทิยาลยัจงึกําหนดนโยบาย 

และแนวทางในการรับนกัศกึษา  ปีการศกึษา  2553  คือ 

 1.  การรับนกัศกึษาภาคปกต ิ

 2.  การรับนกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  (กศ.บท.) 
 การรับนักศึกษาภาคปกต ิ
 1.  ประเภทการรับนกัศกึษา  แบง่เป็น  2  ประเภท  คือ 

 1.1  ประเภทการคดัเลือก  (รับตรงในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ชมุพร  ระนอง  กระบี่                   

และพืน้ท่ีใกล้เคียง)  แบง่เป็น 
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   ก. คดัเลือกทัว่ไป   คดัเลือกจากนกัเรียน  นกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาในภาคเรียนสดุท้าย                           

ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  หรือเทียบเท่า  ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

ไมน้่อยกวา่  2.00  (คดิคะแนนเฉลีย่สะสมถึงภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2552)  โดยให้โรงเรียนหรือ                                 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับสมคัรและสง่หลกัฐานการสมคัรมายงัมหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี 

   ข. ประเภทคดัเลือกจากความสามารถพิเศษ  โดยคดัเลอืกจากผู้ มีความสามารถพิเศษ 

ด้านศลิปะการแสดงที่เก่ียวกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน  โดยให้โรงเรียนหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับสมคัร                       

และสง่หลกัฐานมายงัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือตรวจสอบ  ทดสอบความสามารถและ                        

สมัภาษณ์ 

   ค. ประเภทคดัเลือกจากความสามารถพิเศษด้านกีฬา  โดยให้โรงเรียนหรือองค์กร                           

ปกครองสว่นท้องถ่ินรับสมคัรและสง่หลกัฐานมายงัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือตรวจสอบ 

หลกัฐาน  ทดสอบความสามารถและสมัภาษณ์  

1.2 ประเภทสอบคดัเลือก  ทดสอบวิชาความรู้พืน้ฐานทัว่ไป  สมัภาษณ์และหรือปฏิบตั ิ

เพ่ือจดัอนัดบั  โดยดําเนินการสอบคดัเลือกร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคใต้ 

 การรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   
 เพ่ือตอบสนองความต้องการของเอกตับคุคล  ความต้องการพฒันาบคุลากรของหนว่ยงาน                         

ภาครัฐและเอกชนและความต้องการของมหาวิทยาลยัในการพฒันาบคุคลท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะ                                     

จงึกําหนดวิธีการรับเข้าศกึษา  ดงันี ้

 1. สอบวิชาความรู้พืน้ฐาน (ทกุคน) 

 2. คดัเลือกนกัศกึษาตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอํานวยการจดัการศกึษาเพื่อปวงชนกําหนด 

 3. รับเข้าศกึษาตามผลการทดสอบความรู้พืน้ฐานในข้อ 1. 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปีการศกึษา  2553  ตามรายละเอียดในนโยบายและแนวทางการรับนกัศกึษา 

ภาคปกต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปีการศกึษา  2553  และโครงการเปิดสอนนกัศกึษา 

ตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2553  มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  แนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบการรับนกัศกึษาภาคปกตแิละนกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากร

ท้องถ่ิน (กศ.บท.)  ปีการศกึษา  2553 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีข้อมลูผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตจากผู้ประกอบการและข้อมลูระดบั                 

การมีงานทําของบณัฑิตและความต้องการของตลาดในศาสตร์สาขาวิชาตา่งๆ   และมีข้อมลูด้านงานวิจยั              

ในเร่ืองดงักลา่วประกอบ 

 2. ควรมีวธีิการคดัเลือกนกัศกึษาท่ีมีความสามารถพิเศษให้มีความหลากหลายเพิ่มเตมิจากท่ีกําหนด

ตามประเภทการคดัเลือก 
 

5.9 พจิารณาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงนิเดอืนสาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่ง 
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 

มตทิี่ประชุม 
นายกสภามหาวทิยาลยัเสนอให้มีการประชมุลบั  ท่ีประชมุได้อภิปรายและมีมตใิห้แตง่ตัง้

คณะกรรมการแก้ไขระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการจา่ยเงินเดือนสําหรับผู้ ดํารง

ตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ตามรายละเอียดในบนัทกึการประชมุระเบียบวาระนี ้(ลบั) 
 

5.10 พจิารณาเล่ือนขัน้เงนิเดอืนของผู้ดาํรงตาํแหน่งอธิการบดซีึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ลับ) 
มตทิี่ประชุม 
สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระนีอ้อกไปจนกวา่จะมีการพิจารณาและกําหนด             

อตัราเงินเดือนของอธิการบดี 
     

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
 - ไมมี่ -   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  11/2552   ในวนัพธุ ท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552                       

เวลา  13.00  น.   ณ   ห้องผดงุชาต ิ   

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


