
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 11/2552 
วันพุธ ที่  25  พฤศจกิายน  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. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

8. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

13. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

14. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

15. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

18. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

19. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ 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.   ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1   

 2.  นางสาวสรัลชยา   ถาวรสนัต์ สถาปนิก 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 - ไมมี่ - 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  ข้อตกลงเร่ืองความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ระหวา่งฝ่ายบริการลกูค้าภาคพืน้  

บริษัท  การบนิไทย  จํากดั  (มหาชน)  กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ลงนามเมื่อวนัท่ี  23  

พฤศจิกายน  2552   เวลา  13.00 น.  ณ  ห้อง Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏั              

สรุาษฎร์ธานีโดยข้อตกลงดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์  ดงันี ้

  (1)  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาเข้าสูก่ารฝึกทกัษะในการปฏิบตังิานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 

และเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริงในทกุแผนกของฝ่ายบริการลกูค้าภาคพืน้  บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 

  (2)  การแลกเปลี่ยนบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญสําหรับการสอน  การฝึกอบรม

และการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกในแตล่ะหน่วยงาน 
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  (3)  เปิดโอกาสให้บคุลากรและนกัศกึษาดงูานในทกุแผนกของฝ่ายบริการลกูค้าภาคพืน้                  

บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน)  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอน 

  (4)  การร่วมมือกนัทําการศกึษา  ค้นคว้าวิจยั  ตลอดจนจดัฝึกอบรมเพื่อการพฒันา                   

พนกังานและสงัคม 

  (5)  การร่วมมือกนัตดิตามและทบทวน  ตลอดจนประเมนิผลอนัเกิดจากข้อตกลงนี ้                           

อยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยปีละ  1  ครัง้  

 2.  มหาวทิยาลยัได้จดัโครงการฝึกอบรมอาจารย์  หลกัสตูรนกัวิชาการอดุมศกึษา (น.ว.อ.)                             

รุ่นท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี  23  กนัยายน  2552  -  16  พฤศจิกายน  2552  เพ่ือพฒันาอาจารย์ด้านการเรียน                

การสอนและปฏิบตัหิน้าท่ีอาจารย์อยา่งเข้มข้น  โดยมีผู้ผา่นการฝึกอบรม จํานวน  87  คน  สําหรับ                         

รุ่นท่ี 2  เร่ิมการฝึกอบรมตัง้แตว่นัท่ี  17  พฤศจิกายน  2552  เป็นต้นไปและจดัทําโครงการให้ผู้อบรม                   

ไปศกึษาดงูาน  ณ  ตา่งประเทศ  โดยได้รับความอนเุคราะห์ลดราคาคา่ตวัเคร่ืองบนิในการเดนิทาง                       

จากสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ 

 3.  มหาวทิยาลยัได้จดัการประชมุทางวิชาการราชภฏัสรุาษฎร์ธานีวิจยั  ครัง้ท่ี 5  เร่ือง “การพฒันา

ท้องถ่ินบนฐานความรู้สูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์”  และมีพธีิลงนามความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยักบั

สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั  (สกว.)  เร่ืองการพฒันางานวิจยัและสนบัสนนุการวิจยัเชิงพืน้ท่ี   

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  เม่ือวนัท่ี  18  พฤศจิกายน  2552  ณ  ห้อง Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 4.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีร่วมกบักองบงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ได้ทําบนัทกึข้อตกลงโครงการทางวิชาการในการจดัการเรียนการสอนนิตศิาสตร์  ภาคบณัฑิต  เม่ือวนัท่ี                 

5  พฤศจิกายน  2552  โดยโครงการดงักลา่วได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสนิ  สาขาถนน                             

ราษฎร์อทิุศ   ให้การสนบัสนนุสนิเช่ือเพ่ือการศกึษาและได้จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาตามโครงการดงักลา่ว 

เม่ือวนัท่ี  15  พฤศจิกายน  2552  โดยเชิญ  ศ. (พิเศษ) จรัญ  ภกัดีธนากลุ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู   

มาบรรยายพิเศษในหวัข้อเร่ือง “เรียนกฎหมายอยา่งไรให้ประสบความสําเร็จ” 

 5.  การจดัสรรเงินรางวลัประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 – 2552  สําหรับผู้ปฏิบตัหิน้าท่ี                 

ราชการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  มีแนวทางการจดัสรรเงินรางวลั  ดงันี ้

 (1)  จดัสรรตามประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัริาชการ   60% 

 (2)  จดัสรรตามช่วงเงินเดือน        10% 

 (3)  จดัสรรตามผลการประเมินการประกนัคณุภาพภายในของหนว่ยงาน  30% 

 ซึง่เม่ือสรุปประมาณการวงเงินท่ีผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของมหาวทิยาลยัจะได้รับ                               

คือ  10,000 – 16,439  บาท 
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 6.  มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการตดิตามงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งอยา่งตอ่เน่ือง  

เพ่ือให้ได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจดัการ  อาคารหอพกันกัศกึษาวทิยาลยั 

นานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุและอาคารคณะพยาบาลศาสตร์   
   
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 10/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 10/2552  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัพธุ  ท่ี  28  ตลุาคม  พ.ศ.  2552   โดยไมมี่การแก้ไข    
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 10/2552 
 3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 10/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา          

และอนปุริญญามหาวิทยาลยั              

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 
 

อนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา    

ดงันี ้

- อนปุริญญา   จํานวน     1    คน 

- ปริญญาตรี    จํานวน   214   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   23   คน 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ     

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 
 

5.2 พิจารณาแตง่ตัง้คณะทํางาน   

เพ่ือวิเคราะห์ภารกิจของสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบให้แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการ

ศกึษาแนวทางการพฒันาการ

ดําเนินการของสภามหาวิทยาลยั   

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   กรรมการ  

1. นายกสภาฯ ลงนามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

023/2552 เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ศกึษาแนวทางการพฒันาการ

ดําเนินการของสภามหาวิทยาลยั    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี 28 

ตลุาคม 2552   

2. แจ้งคําสัง่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

     และเลขานกุาร 

9. นายชยัราช  จลุกลัป์ กรรมการ 

    และผู้ช่วยเลขานกุาร 

10. นายวรชาต ิ การเก่ง 

      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

11. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล  
       ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
มีหน้าท่ีศกึษาแนวทางและวิธีการ   

เพ่ือพฒันาการดําเนินงานกิจการสภา 

มหาวิทยาลยัให้มีประสทิธิภาพ      

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547     

ทัง้ในด้านโครงสร้าง  บคุลากร  

งบประมาณ   กระบวนการบริหาร  

กลไกตา่งๆ  ตลอดจนงานประชมุ    

และเอกสารการประชมุตามท่ีกําหนด 

ไว้ในระเบียบ  ข้อบงัคบัและกฎหมาย

ตา่งๆ  แล้วเสนอสภามหาวิทยาลยั        

เพ่ือศกึษาและพิจารณาดําเนินการ

ตอ่ไป 

 

 

5.3 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

สรรหาคณบดี  คณะนิตศิาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการ              

สรรหาคณบดี  คณะนิตศิาสตร์   

ประกอบด้วย 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั         

สรุาษฎร์ธานี   ประธาน 

2. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล  รองประธาน 

3. นายทศพร   จินดาวรรณ  กรรมการ 

4. นายชาญชยั   ชทูุง่ยอ  กรรมการ 

5. นายจิตรดารมย์   รัตนวฒิุ    

กรรมการ 

6. ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

1. นายกสภาฯ ลงนามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

022/2552 เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการ     

สรรหาคณบดี  คณะนิตศิาสตร์                

ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2552   

2. แจ้งคําสัง่ให้เลขานกุาร

คณะกรรมการสรรหาคณบดี                

คณะนิตศิาสตร์ทราบแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 เลขานกุาร 

7. หวัหน้าสํานกังานคณบดี                  

คณะนิติศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั                    

สรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยคณุสมบตั ิ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  

พ.ศ.  2551  โดยอนโุลม 

 

 

5.5 พิจารณาปิดหลกัสตูรการศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

เห็นชอบปิดหลกัสตูรการศกึษา   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

“หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต             

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ” 
  

1. แจ้งคณบดบีณัฑิตวิทยาลยัทราบ

มตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2. บณัฑิตวิทยาลยัดําเนินการแจ้ง 

สกอ. เพ่ือรับทราบการปิดหลกัสตูร

การศกึษา    มหาวิทยาลยัราชภฏั          

สรุาษฎร์ธานี “หลกัสตูรประกาศ      

นียบตัรบณัฑิต   สาขาวิชาการสอน

ภาษาองักฤษ” ตามหนงัสือ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี          

ท่ี ศธ 0561.11/ 0837                           

ลว. 6 พฤศจิกายน 2552 
 

5.6 พิจารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วยกองทนุสวสัดกิารเพื่อท่ีอยู่

อาศยัของบคุลากร (ฉบบัท่ี 2)     

พ.ศ.  2552 

 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุ

สวสัดกิารเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของบคุลากร 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 โดยมีข้อสงัเกต

และข้อเสนอแนะของกรรมการ             

สภามหาวิทยาลยั 
 

1. นายกสภาฯ ลงนามระเบียบ

มหาวิทยาลยั  ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วยกองทนุสวสัดกิารเพื่อท่ีอยู่

อาศยัของบคุลากร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2552 

2. แจ้งระเบียบฯ ให้หน่วยงานทราบ 
 

5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ      

การรับนกัศกึษาภาคปกตแิละ

นกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษา 

เพ่ือพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.)  

ปีการศกึษา  2553 

เห็นชอบการรับนกัศกึษาภาคปกติ

และนกัศกึษาตามโครงการจดั

การศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน

(กศ.บท.)  ปีการศกึษา  2553 
 

1. แจ้งผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริม

วิชาการฯ ทราบมตสิภามหาวทิยาลยัฯ 

2. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ ได้สง่ 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏั                

สรุาษฎร์ธานี เร่ืองการรับสมคัรเพ่ือ 
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

  คดัเลือกนกัเรียน/นกัศกึษาเข้าศกึษา  

ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

ภาคปกต ิ ในโครงการรับตรง                 

ประจําปีการศกึษา  2553  ลงวนัท่ี  6  

พฤศจิกายน  2552  ให้โรงเรียน             

ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและจงัหวดั         

อ่ืนๆ ใกล้เคียงแล้ว 

3. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ ร่วมกบั   

ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้จดัทําโครงการ  

Roadshow เพ่ือประชาสมัพนัธ์             

การรับสมคัรให้กบันกัเรียน/นกัศกึษา     

ตามโรงเรียนตา่งๆ  ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั   

สรุาษฎร์ธานีและจงัหวดัใกล้เคียง          

ได้รับทราบ 

5.9 พิจารณาข้อหารือเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินเดือน

สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 

บริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายกสภามหาวิทยาลยัเสนอให้มี   

การประชมุลบั  ท่ีประชมุได้อภิปราย

และมีมตใิห้แตง่ตัง้คณะกรรมการ

แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั     

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการจ่าย

เงินเดือนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง

บริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  

2552  ตามรายละเอียดในบนัทกึ   

การประชมุระเบียบวาระนี ้(ลบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. แจ้ง  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   

พทุธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลยั          

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีทราบมตสิภา

มหาวิทยาลยัฯ  ตามบนัทกึข้อความ       

ลงวนัท่ี  3  พฤศจิกายน  2552 

2. นายกสภาฯ ลงนามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

024/2552 เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั       

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วยการจ่ายเงินเดือน

สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็น

ข้าราชการ พ.ศ. 2552 และกําหนด

อตัราการจ่ายเงนิเดือนของอธิการบดี 

ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2552 

3. คณะกรรมการแก้ไขระเบียบฯ 

กําหนดการประชมุในวนัท่ี 24 

พฤศจิกายน  2552   
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3.2 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 5.2  พจิารณาแต่งตัง้คณะทาํงานเพื่อวิเคราะห์  
ภารกจิของสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  28  ตลุาคม              

2552  มีมตเิห็นชอบให้แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันางานสภามหาวิทยาลยัฯ  นัน้                    

กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ  มีข้อเสนอแนะให้แตง่ตัง้   นายนิตสติ   ระเบียบธรรม  กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัฯ  ผู้ทรงคณุวฒุิ   เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการดงักลา่ว   
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้  นายนิตสติ  ระเบียบธรรม  เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการศกึษาแนวทาง                                       

การพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

3.3 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 5.8  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการรับนักศึกษา                        
      ภาคปกตแิละนักศึกษาตามโครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น                   
      (กศ.บท.) ปีการศึกษา  2553 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  28  ตลุาคม            

2552  มีมตเิห็นชอบการรับนกัศกึษาภาคปกตแิละนกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันา                   

บคุลากรท้องถ่ิน  (กศ.บท.) ปีการศกึษา  2553  แล้วนัน้  เน่ืองด้วยมีข้อมลูวา่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิง่แวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจจะขาดความพร้อมในการรับนกัศกึษาในด้านตา่งๆ               

เช่น  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมและไมเ่ป็นไปตามแผนการรับนกัศกึษา                             

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาทบทวนการรับนกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม                      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจําปีการศกึษา  2553 
มตทิี่ประชุม 

 สภามหาวทิยาลยัฯ  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการประสานกบัคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือศกึษาความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนด้านตา่งๆ  ของสาขา                    

วิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมและแจ้งสภามหาวิทยาลยัทราบตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ -  
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  20  พฤศจิกายน  2552                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา    

จํานวน  353  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี  10/2552  เม่ือวนัท่ี   23                      

พฤศจิกายน  2552  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยั              

จํานวน  13   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา   ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            353  คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   13   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              9 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              2   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน             2 คน 
 

5.2 พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้ช่ือปริญญาศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ   ศลิปกรรมศาสตร   
มหาบัณฑติและศลิปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชา 
จติรกรรมอยู่ในสาขาวิชาวิจติรศลิป์และประยุกต์ศลิป์ (Fine  and  Applied  Arts)  

ด้วยสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้มีหนงัสอื ท่ี ศธ 0506 (2)/13373  ลงวนัท่ี  8                               

ตลุาคม  2552  แจ้งวา่   สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา  “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  วา่ด้วย 

ปริญญาในสาขาวิชา  อกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชา   ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง่ 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   พ.ศ.  ....  แล้วและแจ้งวา่  “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาดงักลา่ว             

ได้ขอกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชาวิจิตรศลิป์และประยกุต์ศลิป์                             

ซึง่ไมป่รากฎวา่ได้ผา่นความเห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่วจากสภามหาวทิยาลยัและสาํนกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา  ( ตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ  มาตรา 3 (7) )  

 กรณีดงักลา่ว  สภามหาวทิยาลยัฯ  ในการประชมุครัง้ท่ี 4/2552  เม่ือวนัท่ี  20  เมษายน  2552  

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม  (หลกัสตูรใหม ่  
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พทุธศกัราช  2552)  และสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว                

ตามหนงัสือ ท่ี ศธ 0506(4)/9668  ลงวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2552 

     ทัง้นี ้ ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ืองหลกัเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา  พ.ศ.  2549 

ข้อ 4.3.2 (1) “สาขาวิชาวิจิตรศลิป์และประยกุต์ศลิป์ให้ใช้ช่ือปริญญาในระดบัปริญญาตรีวา่ 

ศลิปบณัฑิต (Bachelor  of  Fine  Arts)  หรือศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต (Bachelor or of  Fine  and  

Applied  Arts)  ให้ใช้ช่ือปริญญาในระดบัปริญญาโทวา่  ศลิปะมหาบณัฑิตหรือศลิปกรรมศาสตร  

มหาบณัฑิตและให้ใช้ช่ือปริญญาในระดบัปริญญาเอกวา่  ศลิปดษุฎีบณัฑิตหรือศลิปกรรมศาสตรดษุฎี

บณัฑิตหรือปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  อาทิการถ่ายรูปและการถ่ายภาพยนต์  การละครหรือนาฏศาสตร์ 

จิตรกรรม   ดริุยางคศาสตร์  ปฏิมากรรม”  

 เพ่ือให้หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม  เป็นหลกัสตูรท่ีอยูใ่นสาขา               

วิชาวิจิตรศลิป์และประยกุต์ศลิป์   ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการดงักลา่วในข้อ 2  จงึเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปริญญาศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  ศลิปกรรมศาสตร 

มหาบณัฑิตและศลิปกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตหรือปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม                               

อยูใ่นสาขาวิชาวิจิตรศลิป์และประยกุต์ศลิป์  เพ่ือมหาวทิยาลยัจะได้ดําเนินการแจ้งสาํนกังาน                     

คณะกรรมการการอดุมศกึษาเพื่อแจ้งกระทรวงศกึษาธิการและคณะรัฐมนตรีตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม  
 สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบให้มหาวทิยาลยัถอนระเบียบวาระนี ้
 

5.3  พจิารณาให้ความเหน็ชอบโครงการ  อนุมัตงิบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา 
      และก่อสร้างสระว่ายนํา้และอนุมัตงิบประมาณเพื่อชาํระเงนิตามคาํพพิากษา 
      ของศาลอุทธรณ์ 
  5.3.1  พจิารณาให้ความเหน็ชอบโครงการ  อนุมัตงิบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา 
              และก่อสร้างสระว่ายนํา้                  

        เพ่ือดําเนินการตามภารกิจผลติบณัฑิตท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้ด้านความรู้  ร่างกายและจิตใจ                 

ระบบกิจกรรมในการพฒันาตนเองของนกัศกึษาเพื่อเรียนรู้ในการรักษาสขุภาพ  การป้องกนัยาเสพตดิ             

และการสร้างภมูิคุ้มกนัด้วยกิจกรรมกีฬาและการออกกําลงักายจงึเป็นสิง่สําคญั  อีกทัง้เพื่อให้ประชาชน            

ในท้องถ่ินและหนว่ยงานอ่ืนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัเก่ียวกบัสถานท่ีออกกําลงักายและสนามกีฬา 

      มหาวทิยาลยัจงึดําเนินการจดัทําโครงการเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวทิยาลยั                            

ให้มีมาตรฐาน   ตลอดจนสร้างสระวา่ยนํา้ขึน้ภายในมหาวทิยาลยั   โดยใช้งบประมาณเงินรายได้                     

ของมหาวทิยาลยัจากงบประมาณคงคลงั  จํานวน  45,951,189  บาท  (ส่ีสบิห้าล้านเก้าแสนห้าหม่ืน                         

หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิเก้าบาทถ้วน)  โดยแบง่เป็น 
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      1.  งบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา (ปรับปรุงอฒัจนัทร์และกระถางคบเพลงิ  ปรับปรุง                             

ระบบไฟฟ้าและอาคารศาลาประธาน)  รวม  10,965,022  บาท 

      2.  งบประมาณก่อสร้างสระวา่ยนํา้  จํานวน  34,986,167  บาท 

   มหาวทิยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตังิบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา 

และก่อสร้างสระวา่ยนํา้ จํานวน  45,951,189  บาท  (ส่ีสบิห้าล้านเก้าแสนห้าหม่ืนหนึง่พนัหนึง่ร้อย                     

แปดสบิเก้าบาทถ้วน)    
      ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

     1.  การของบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัควรมีการเสนอโครงการ                         

ท่ีอยูใ่นแผนงานของการของบประมาณประจําปี   

2.  ควรมีผลสรุปรายการของโครงการตา่งๆ  ตามสมควรในการเสนอของบประมาณ 
      มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบโครงการ  อนมุตังิบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาและก่อสร้างสระวา่ยนํา้                       

งบประมาณรวม  45,951,189  บาท  (ส่ีสบิห้าล้านเก้าแสนห้าหม่ืนหนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิเก้าบาทถ้วน) 

     โดยมีกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ไมเ่ห็นชอบโครงการอนมุตังิบประมาณ

ปรับปรุงสนามกีฬาและก่อสร้างสระวา่ยนํา้  จํานวน  1  ราย  คือ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พลูสขุ                       

ปรัชญานสุรณ์ 
       

      5.3.2  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณเพื่อชาํระเงนิตามคาํพพิากษาของศาลอุทธรณ์ 
      ด้วยมีคําพพิากษาศาลอทุธรณ์  เร่ืองจ้างทําของ  ตามสญัญาท่ี อ.10/2536  ลงวนัท่ี  14  

กนัยายน  2536  ระหวา่งห้างหุ้นสว่นจํากดั  เจตน์พทิกั  ผู้ รับจ้างกบักรมการฝึกหดัครู  ผู้วา่จ้าง  เพ่ือก่อสร้าง

อาคารเรียนมธัยมสาธิต  4  ชัน้  1  หลงั  ณ  วทิยาลยัครูสรุาษฎร์ธานี  ตอ่มาเม่ือวนัท่ี  20  ตลุาคม  2538  

สํานกังานสภาสถาบนัราชภฏัได้บอกเลกิสญัญาจ้างก่อสร้างดงักลา่ว   เน่ืองจากผู้ รับจ้างได้ทําการก่อสร้าง

ลา่ช้าจากสญัญาท่ีกําหนดไว้มากและได้หยดุงานโดยสิน้เชิงและห้างหุ้นสว่น จํากดั  เจตน์พทิกั  ได้ย่ืนฟ้อง

คดีตอ่ศาลแพง่  ซึง่ศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ได้ฟังข้อเท็จจริงเป็นท่ียตุ ิ ตรงกนั  โดยสอดคล้องต้องกนั            

ให้สํานกังานสภาสถาบนัราชภฏั จําเลย (มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีผู้ รับโอนทรัพย์สนิ  หนีส้นิ ฯลฯ )  

ชดใช้เงินเป็นคา่งานท่ีโจทย์ได้ทําไปแตย่งัไมไ่ด้สง่มอบงาน  เป็นเงิน  3,520,000  บาท  พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ  

7.50  ตอ่ปี  นบัแตว่นัฟ้องคดี  (17  พฤศจิกายน  2540) เป็นต้นไป  จนกวา่จะชําระเสร็จ  รวมคา่ทนายความ

แทนโจทย์  10,000  บาท   และคา่ขึน้ศาลเท่าทนุทรัพย์ท่ีโจทย์ชนะคดี  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6,768,400  บาท  

ซึง่คดีดงักลา่วพนกังานอยัการเห็นควรไมย่ื่นฎีกา  เพราะน่าจะไมช่นะคดีและน่าจะไมเ่ป็นประโยชน์กบั              

ทางราชการ  ซึง่อธิการบดีโดยอาศยัอํานาจหนงัสือกระทรวงการคลงั  ท่ี กค 0406.2/ว.44  ลงวนัท่ี  23  

มิถนุายน  2549    เร่ืองหลกัเกณฑ์  วิธีการปฏิบตัใินการอทุธรณ์ 
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     ในการอทุธรณ์ฎีกาคดีแพง่และอทุธรณ์คดีปกครองและท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร               

มหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  12/2552  เม่ือวนัท่ี  20  พฤศจิกายน  2552  เห็นควรไมฎี่กาคดีนี ้                   

ตามความเห็นของพนกังานอยัการ 

      มหาวทิยาลยัจงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตังิบประมาณเพื่อจ่ายให้แก่                              

ห้างหุ้นสว่นจํากดั  เจตน์พทิกั  ตามคาํพพิากษาของศาลอทุธรณ์  เป็นเงิน  6,768,400  บาท                               

(หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพนัสี่ร้อยบาทถ้วน) 
     มตทิี่ประชุม 
      อนมุตังิบประมาณเพื่อชําระเงินตามคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ให้แก่  ห้างหุ้นสว่นจํากดั                 

เจตน์พทิกั  คดีจ้างทําของ  เป็นเงินจํานวน  6,768,400  บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพนัสีร้่อย                  

บาทถ้วน)       
 

5.4 พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยอัตราเงนิเดอืน                           
     ของผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นราชการ  พ.ศ. 2552  และอัตราการจ่าย  
     เงนิเดอืนของผู้ดาํรงตาํแหน่งอธิการบด ี(ลับ) 
มตทิี่ประชุม 
สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตใิห้ประชมุลบั    

     

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
 - ไมมี่ -   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี  12/2552  ในวนัพธุ ท่ี  23  ธนัวาคม  พ.ศ. 2552  เวลา  09.00  น.   

ณ   วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


