
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 4/2552 

วันจันทร์ ที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2552  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั รองประธาน 

3. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

4. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

6. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

7. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

9. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

10. นายสมพร  ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

11. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

12. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

13. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

7. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

8. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 



 

 

 

 

9. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร ลาประชมุ 

10. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา       - 

11. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา   - 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชยัราช   จลุกลัป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัและนิตกิาร 

2. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
1. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการฯ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

 2.   ผศ.วินยั   ชนูวลศรี คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

 3.   อาจารย์พชิยั  สขุวุน่ อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

4. นางสพุรรณี   อนกุลู ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.4 

5.   อาจารย์มาลี   ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6.1 

6.   ดร.วฒันา   รัตนพรหม อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6.1 

7.   อาจารย์จิตรดารมย์   รัตนวฒุ ิ รักษาการรองคณบดีคณะนิตศิาสตร์ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6.2  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

- ไมมี่ -  

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

1.  อธิการบดีกลา่วขอบคณุในความห่วงใยจากนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีและ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จากเหตกุารณ์ประสบอบุตัเิหตเุม่ือวนัท่ี  21  มีนาคม  2552   



 

 

 

 

ท่ีได้ให้กําลงัใจและความปรารถนาดีตอ่คณะผู้บริหารท่ีประสบอบุตัเิหต ุ ซึง่ขณะนีท้กุคนสามารถมาปฏิบตังิาน  

ได้ตามปกตแิล้ว 

 2.  มหาวทิยาลยัได้รับรายงานตวันกัศกึษาใหม ่ ประจําปีการศกึษา  2552  ระหวา่งวนัท่ี  20 - 21  

เมษายน  2552  ณ  บริเวณอาคารกาญจนาภิเษกอนสุรณ์  ทัง้นี ้ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ให้       

การต้อนรับผู้ปกครองนกัศกึษาและอธิการบดีได้ประชมุผู้ปกครองของนกัศกึษาใหมแ่ละได้กลา่วกบัผู้ปกครองวา่  

มหาวิทยาลยัแห่งนีมุ้ง่เน้นให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ใน  4  เร่ืองท่ีสําคญัในชีวิต  คือ   

1)  เรียนรู้โลกและปรับตวัเข้ากบัวถีิโลกได้   

2)  เรียนรู้ชีวิตให้รู้จกัคดิเข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้ อ่ืนและรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม     

3)  สง่เสริมความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีถนดั  โดยมีความรู้ตามมาตรฐานของหลกัสตูร 

4)  เรียนรู้ในความดี   มีคณุธรรมจริยธรรม    

 3.  อธิการบดกีลา่วขอบคณุนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีได้เป็นเกียรตร่ิวมงานพธีิ

พระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตของมหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  24  มีนาคม  2552  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏั

สงขลาและร่วมประชมุวิชาการระดบัชาต ิ มหาวิทยาลยัราชภฏั  ครัง้ท่ี 1  เร่ือง “การวิจยัพฒันาท้องถ่ินเพื่อ

แผน่ดนิไทย”   ระหวา่งวนัท่ี  1 - 5  เมษายน  2552  ณ   ฮอลล์ 9  ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอิมแพค      

เมืองทองธานี  จงัหวดันนทบรีุ   
  
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 3/2552  ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ ท่ี 20        

มีนาคม  พ.ศ.  2552   โดยมีการแก้ไขในระเบียบวาระท่ี 5.2   

หน้า 13  บรรทดัท่ี 4  แก้ไขข้อความจาก “ตดัคํานิยาม“ผู้บงัคบับญัชา”ออกทัง้หมด”  เป็น   

“ตดัคํานิยาม“ผู้บงัคบับญัชา”ออก” 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 3.1  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 1 
       3.1.1  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 1  ข้อ 6 
  มหาวทิยาลยัเตรียมต้อนรับคณะ  2009  Guangxi  Education  จากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  ระหวา่งวนัท่ี  21 – 22  มีนาคม  2552  นัน้  ในวนัท่ี  22  มีนาคม  2552  มหาวทิยาลยัได้     

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  แลกเปลีย่นอาจารย์  นกัศกึษาและงานวิจยั  ณ  วทิยาลยันานาชาตกิาร

ท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วดงัเอกสารแนบระเบยีบวาระนีแ้ละในวนัท่ี  21  

มีนาคม  2552  อธิการบดีและคณะได้เดนิทางโดยรถของมหาวทิยาลยัหมายเลขทะเบียน  นข 2618 สฎ   

เพ่ือไปราชการลงนามความร่วมมือกบัคณะดงักลา่ว  ได้เกิดอบุตัเิหตถุกูรถกระบะชนได้รับบาดเจ็บและรถยนต์

ได้รับความเสียหายมากที่บริเวณสี่แยกซอย 2  สายตรี  หมูท่ี่ 2  ตําบลขนุทะเล  อําเภอเมืองฯ  จงัหวดั 



 

 

 

 

สรุาษฎร์ธานี  เม่ือเวลาประมาณ  15.30 น.  และอธิการบดีกบัคณะผู้ไปราชการได้แก่  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

ดร.ประโยชน์   คปุต์กาญจนากลุ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร  ได้รับบาดเจ็บ 

  เหตกุารณ์ดงักลา่วมหาวทิยาลยัได้ดําเนินการฟ้องร้องเพ่ือเรียกคา่เสยีหายทางแพง่จากคูก่รณี   

ซึง่คาดวา่จะใช้เวลานาน 

  จากอบุตัเิหตดุงักลา่วรถยนต์ตู้ของมหาวทิยาลยัคนัท่ีเกิดเหตตุ้องเข้าซอ่มเพราะได้รับความ

เสียหายมากประจวบกบัรถยนต์สําหรับใช้ในงานราชการของมหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นสภาพใช้ได้ดีและการใช้งาน

ไมเ่กิน 7  ปี   มีจํานวน  8  คนั  ประกอบด้วย  รถยนต์บสั  จํานวน  2  คนั   รถยนต์ตู้ จํานวน 5  คนัและ 

รถยนต์เก๋ง จํานวน  1  คนั  ในขณะที่มหาวิทยาลยัต้องใช้รถเพื่อการบริหารตามภารกิจของมหาวทิยาลยั     

ในการเดนิทางไปประชมุของผู้บริหาร  การรับสง่ผู้ มีเกียรตขิองมหาวิทยาลยัและเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั     

ท่ีขอความชว่ยเหลือ  การตดิตามประเมินการดําเนินงานหน่วยบริการฐานพืน้ท่ีทัง้ในจงัหวดัชมุพร  ระนอง  

กระบี่  เกาะสมยุและกรุงเทพฯ  ซึง่ต้องใช้รถยนต์ท่ีมีสภาพดีปลอดภยัในการเดนิทางด้วยเหตผุลดงักลา่ว  

 มหาวิทยาลยัจงึขออนมุตังิบประมาณเพื่อซือ้รถยนต์เพิม่  จํานวน  2  คนั  คือ 

 1.  รถยนต์ตู้  จํานวน 1  คนั  วงเงินไมเ่กิน  3,390,000  บาท 

 2.  รถยนต์เก๋ง  จํานวน  1  คนั  วงเงินไมเ่กิน  1,670,000  บาท 

 รายละเอียดคณุลกัษณะตามเอกสารแนบระเบียบวาระการประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัอนมุตังิบประมาณให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการจดัซือ้รถยนต์เพ่ือใช้ในงาน

ราชการของมหาวิทยาลยั  จํานวน  2  คนั  ตามคณุลกัษณะท่ีเสนอ  โดยใช้งบประมาณเงินคงคลงัของ

มหาวิทยาลยั  คือ 

1.  รถยนต์ตู้  จํานวน 1  คนั  วงเงินไมเ่กิน  3,390,000  บาท 

2.  รถยนต์เก๋ง  จํานวน  1  คนั  วงเงินไมเ่กิน  1,670,000  บาท 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ควรกําหนดรายละเอียดคณุลกัษณะของรถยนต์ตู้ เพ่ือความปลอดภยัแก่ผู้ โดยสาร   

เช่น  ควรมีประตเูปิด-ปิด  เข้าออกด้านข้างทัง้  2  ด้าน 
  

 3.1.2  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 1  ข้อ 7 
 การเช่าพืน้ท่ีธรณีสงฆ์วดัสวา่งอารมณ์  ตําบลบอ่ผดุ  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ซึง่สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใิห้ความเห็นชอบแล้วนัน้  มหาวทิยาลยักําลงัประสานกบัเจ้าอาวาส 

วดัสวา่งอารมณ์  เพ่ือลงนามสญัญาและจดทะเบียนการเช่า 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบและให้มหาวทิยาลยัดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 



 

 

 

 

3.2  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา

อนปุริญญาและประกาศนียบตัร

บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏั            

สรุาษฎร์ธานี 

อนมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

- อนปุริญญา  จํานวน     2    คน 

- ปริญญาตรี    จํานวน  1,499   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   391   คน 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ          

ทางอินเตอร์เน็ต 

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิตตอ่ไป 
 

5.2  พจิารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้เงินเดือน    

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั  

อดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั         

สรุาษฎร์ธานี พ.ศ.  2552 

 

 

 

 

 

 

 
 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย         

การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ.  2552  โดยให้มหาวิทยาลยั

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2552  ตาม

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี 

1. นายกสภาฯ ลงนามในข้อบงัคบั  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

วา่ด้วย  การเลื่อนขัน้เงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั           

สรุาษฎร์ธานี พ.ศ.  2552  ลงวนัท่ี   

20  มีนาคม พ.ศ.  2552  

2. กองการเจ้าหน้าท่ี แจ้งหน่วยงาน

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
  

5.3 พิจารณาออกข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  สภาคณาจารย์และ 

ข้าราชการ  พ.ศ.  2552 

 

 

 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  สภา

คณาจารย์และข้าราชการ            

พ.ศ.  2552  โดยให้พิจารณาแก้ไข

ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี 

1. นายกสภาฯ  ลงนามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

วา่ด้วย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี   20 มีนาคม    

พ.ศ. 2552 

2. แจ้งหน่วยงานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ

ข้อบงัคบัฯ 



 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

  3. งานกิจการสภามหาวิทยาลยัฯ  

ร่วมกบัสํานกังานอธิการบดีดาํเนินการ

เพ่ือให้มีการเลือกประธานและ 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามข้อบงัคบันีต้ามลําดบัและ           

จะแล้วเสร็จในวนัท่ี  22  เมษายน  

2552 

5.4  พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการ 

บริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) แทน

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง 

 

เห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการบริหารงาน 

บคุคลประจํามหาวิทยาลยัแทนผู้ พ้น 

จากตําแหน่ง  ดงันี ้

1. รองศาสตราจารย์ปราณี   เพชรแก้ว 

กรรมการจากผู้แทนรองอธิการบดี 

2. รองศาสตราจารย์สณีุย์  ลอ่งประเสริฐ 

กรรมการจากผู้แทนรองอธิการบดี 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั เครือหงษ์  

กรรมการจากผู้แทนคณบดี               

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กนัตะวงษ์ 

กรรมการจากผู้แทนคณบดี  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินยั   ชนูวลศรี 

กรรมการจากผู้แทนคณบดี 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์    

 หลําสะอาด  กรรมการจากผู้แทน 

 ผู้ อํานวยการสถาบนั/สํานกั 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์  ชอบตรง 

กรรมการจากผู้แทนผู้ อํานวยการ 

สถาบนั/สํานกั  

ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป   
 

1. นายกสภาฯ ลงนามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี        

ท่ี 015/2552   เร่ือง แตง่ตัง้

กรรมการบริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  

2. แจ้งผู้ เก่ียวข้องทราบ 

5.5 พิจารณาออกระเบียบ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  การใช้เงินรายได้ของ 

มหาวิทยาลยัในการเช่ารถ     

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย การใช้เงิน 

รายได้ของมหาวิทยาลยัในการเช่ารถ 

ใช้ในราชการ  พ.ศ.  2552               

1. นายกสภาฯ ลงนามระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

วา่ด้วย  การใช้เงินรายได้ของ

มหาวิทยาลยัในการเช่ารถเพื่อใช้        



 

 

 

 

ระเบียบวาระที่               มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

ใช้ในราชการ  พ.ศ.  2552 

 

ตามร่างท่ีเสนอ ในราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวนัท่ี  20  

มีนาคม  พ.ศ.  2552  และแจ้ง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ   

2. มหาวิทยาลยัจดัทําประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  

อตัราคา่เช่ารถ 

เพ่ือใช้ในราชการ  เสนอธิการบดี      

ลงนาม 

3. แจ้งคณะ  สํานกั  สถาบนัและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบประกาศมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเพ่ือปฏิบตั ิ

4. แจ้งสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบใน

การประชมุครัง้ท่ี 4/2552 

 

 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  เพ่ือทราบจํานวนนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ภาคปกต ิ ท่ีเข้าศกึษา 

ปีการศกึษา  2552 

 4.2  เพ่ือทราบประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษา

ประจําภาคเรียนสําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบยีนเรียนปริญญาท่ี 2  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18  

มีนาคม  พ.ศ.  2552   

 4.3  เพ่ือทราบประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  อตัราคา่เชา่รถเพื่อใช้ในราชการ

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2552  

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ      
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพจิารณาผลการศกึษา     

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

ให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  จํานวน  370  คน   

และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  4/2552   เม่ือวนัท่ี  16  เมษายน  2552   



 

 

 

 

ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภามหาวิทยาลยั   

จํานวน  37   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

  ระดบัปริญญาตรี     จํานวน           370   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน            37 คน 

  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   จํานวน           18 คน 

   ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              4 คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน            13   คน 

  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน             2 คน   
  

5.2 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการขอกาํหนดตาํแหน่งและแต่งตัง้ให้ข้าราชการพลเรือน 
      ในสถาบันอุดมศึกษาดาํรงตาํแหน่งวิชาการ 

 สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ  ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2552   

เม่ือวนัท่ี  8  เมษายน  2552  ได้มีมตเิห็นชอบให้นําเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  จํานวน  2  คน  คือ 

 1.  นายบรรจง เจริญสขุ  

 2.  นางสาวดีรภรณ์  บณัฑิตชน 

 และพิจารณาแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  จํานวน  1  คน  คือ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูฉตัร   วิชยัดษิฐ 

สภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี  16  เมษายน  2552  เห็นชอบให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหนง่วิชาการ 
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหนง่

วิชาการตามรายช่ือท่ีเสนอ  คือ   

1. กําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ดํารงตาํแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์   2 ราย คือ 

    (1) นายบรรจง  เจริญสขุ  ตัง้แตว่นัท่ี    24   มกราคม   2551 

    (2) นางสาวดีรภรณ์  บณัฑิตชน  ตัง้แตว่นัท่ี  1  สงิหาคม   2551 

2. กําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ดํารงตาํแหนง่รองศาสตราจารย์ 1 รายคือ นางพลูฉตัร  วิชยัดษิฐ  

ตัง้แตว่นัท่ี  9 ตลุาคม  2549 

 



 

 

 

 

   

5.3  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือให้มหาวทิยาลยัมีหลกัสตูรการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   

สงัคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีโดยคณะมนษุยศาสตร์ 

และสงัคมศาสตร์จงึได้ดําเนินการจดัทําหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาจิตรกรรม  

(หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2552)  ทัง้นี ้ ในการจดัทําหลกัสตูรได้ปฏิบตัติามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  

เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548   ลงวนัท่ี  21  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2548    

 ทัง้นี ้ หลกัสตูรดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาของสภาวชิาการในการประชมุครัง้ท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี   

16  เมษายน  พ.ศ.  2552  แล้ว  จงึนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ     
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตรกรรม (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2552)  
    

5.4 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดตาํแหน่งประเภทผู้บริหารตาํแหน่งผู้อาํนวยการสาํนักงาน 
     ผู้อาํนวยการ  สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การกําหนดระดบัตําแหนง่และการแตง่ตัง้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้  พ.ศ.  2550  ข้อ 10  กําหนดให้การกาํหนด
ตาํแหน่งของตาํแหน่งประเภทผู้บริหารให้ยดึหลักการวิเคราะห์และประเมินค่างานของตาํแหน่ง 
และข้อ 11  กําหนดให้การกาํหนดค่านํา้หนักในแต่ละองค์ประกอบและเกณฑ์การตดัสินเพื่อกาํหนด
ระดบัตาํแหน่งตามข้อ 10  ต้องกาํหนดให้เหมาะสมกับแต่ละตาํแหน่งและให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลัยโดยความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. 
 มหาวิทยาลยัได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน     

คา่งานของตําแหนง่ผู้บริหาร  ลงวนัท่ี  24  เมษายน  พ.ศ.  2551  และประกาศดงักลา่วข้อ 6  กําหนดวิธีการ 

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาผู้ รับผิดชอบในหน่วยงาน  สง่แบบวิเคราะห์คา่งานเพื่อขอประเมิน       

คา่งานของตําแหนง่ตอ่มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิ  นําผลการประเมินเสนอ 

ก.บ.ม.  พจิารณาให้ความเห็นชอบและดําเนินการเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

 สํานกังานผู้ อํานวยการสาํนกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นสว่นราชการระดบักองตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ  เร่ืองการแบง่สว่นราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2549       ลงวนัท่ี  23  

มิถนุายน  พ.ศ.  2549  และนางอุบลรัตน์   ศริิพันธ์ุ ในฐานะผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริม

วิชาการและงานทะเบยีนได้สง่ “แบบวเิคราะห์การประเมินคา่งาน  สํานกังานผู้ อํานวยการ  

ตําแหนง่ผู้ อํานวยการสาํนกังาน   สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี” 

 คณะกรรมการประเมินได้ประเมินผา่นการประเมิน  เห็นสมควรกําหนดตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานกังาน

ผู้ อํานวยการ  สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีนเป็นระดบั 7,8 และคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํา



 

 

 

 

มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2552  เม่ือวนัท่ี  2  เมษายน  2552  ในระเบียบ  วาระท่ี 4.1  มีมตใิห้

ความเห็นชอบผลการประเมนิคา่งานของตาํแหนง่  ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวิชาการและ

งานทะเบียนเป็น  “ผู้ อํานวยการระดบั 7,8” 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ
 มตทิี่ประชุม 

อนมุตักํิาหนดตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร  ตําแหนง่ผู้ อํานวยการสาํนกังานผู้ อํานวยการ   

สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีนเป็น  “ตําแหน่งผู้ อํานวยการระดบั 7,8” 
  

5.5  พจิารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  
 

 เพ่ือกํากบัการปฎิบตัติามหน้าท่ีความรับผิดชอบและภาระงานของอาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  หน้าท่ีความรับผิดชอบและภาระงานอาจารย์  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6  พฤศจิกายน  

พ.ศ.  2551  ซึง่ออกโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั  ในการประชมุครัง้ท่ี  10/2551  เม่ือวนัท่ี  6  

พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกประกาศมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  การกํากบัการปฏิบตัติามหน้าท่ีความรับผิดชอบและภาระงานของอาจารย์   

ซึง่สภาวิชาการเห็นชอบในการประชมุ  ครัง้ท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี  16  เมษายน  2552 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบออกประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  การกํากบัการปฏิบตัติามหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบและภาระงานของอาจารย์  โดยให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการแก้ไข  “ร่าง”  ประกาศฯ  

ข้อ 1  จาก “อาจารย์ทกุคนต้องปฏิบตัหิน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอนตามประกาศให้ครบถ้วนและ

รวบรวมหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบได้” เป็น “อาจารย์ทกุคนต้องปฏิบตัหิน้าท่ี  ความรับผิดชอบและภาระงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  หน้าท่ีความรับผิดชอบและภาระงานอาจารย์ให้ครบถ้วน

และรวบรวมหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบได้”  และเห็นชอบให้มหาวทิยาลยัออกประกาศมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการ

กํากบัการปฏบิตัติามหน้าท่ี  ความรับผิดชอบและภาระงานของผู้บริหาร 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
6.1 ผลการดาํเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบผลการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแผนการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของคณะ 

2. ควรกําหนดสถานที่ฝึกปฏิบตังิานของนกัศกึษาพยาบาลให้ชดัเจนและจดัเตรียมแผนงาน 

การบริหารจดัการในอนาคตโดยเปรียบเทียบระหวา่งโรงพยาบาลศกึษาข้อดีข้อเสียเพื่อเป็นประโยชน์ 



 

 

 

 

สําหรับบณัฑิตคณะพยาบาลศาสตร์โดยเฉพาะรุ่นแรก 

3. ควรมีการศกึษาและกําหนดคณุลกัษณะท่ีเป็นจดุเดน่ของบณัฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของท้องถ่ินและสงัคม 

 

6.2 ผลการดาํเนินงานคณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบผลการดําเนินงานคณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ควรสนบัสนนุทนุการศกึษาตอ่ในประเทศและตา่งประเทศให้แก่อาจารย์ประจําคณะนิตศิาสตร์ 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  5/2552  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552                       

ณ  ห้องผดงุชาต ิ เวลา 13.00 น.  

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                   ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


