
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  6/2551 

วันศุกร์ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  เวลา  13.00  น. 
ณ   ห้องประชุมผดุงชาต ิ  อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

----------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1. ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน  

 2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั   รองประธาน 

 3. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

4.  นายวิชิต  สวุรรณรัตน์   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ  

5. นายจตพุร  วชัรานาถ  แทนประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

    กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ 

 6.  ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ อธิการบด ี กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่    กรรมการ 

 7. นายสมพร   ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ  

 8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

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

 10. นายชยัราช  จลุกลัป์  กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 11. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 12. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 13. นางพรศลีุ   สทุธโส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 14. ผศ.สมุาล ี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 15. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี     เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
 1.  ศ.ดร.เอกวทิย์  ณ  ถลาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 2. ศ.สธิุวงศ์   พงศ์ไพบลูย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 3. ศ.ดร.วิรุณ   ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ   ลาประชมุ 

 5. นางสาวพจมาน   เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 6. ผศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ลาประชมุ 
 
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 1.  นายบรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร  

 2.  นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ  
1.  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน                                            

ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.1  

 2.  ผศ.เผดจ็  นวนหน ู  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.4 

 3.  นายชรินทร์  ฉวาง  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.5 

 4.  นางโสภา  ปุ่ นสวุรรณ  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.6 

 

 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 -ไมมี่ 
  

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  รายงานการรับนกัศกึษาภาคปกต ิ ปีการศกึษา  2551  ท่ีรายงานตวัและเข้าศกึษาแล้ว  จํานวน  

3,780  คน   สําหรับการรับน้องใหมต่ามนโยบายมหาวทิยาลยั  “การรับน้องใหมด้่วยใจและใจ”  เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย   ได้ก่อให้เกิดความรักความผกูพนัระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นน้อง     

 2.  การรับนกัศกึษาตามโครงการความร่วมมือระหวา่งกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินกบัมหาวทิยาลยั-              

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ในหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิตสาขาการบริหารการคลงั   มหาวทิยาลยัจะเปิดสอน

ตัง้แต ่   วนัท่ี  5  กรกฎาคม  2551  ณ   ศนูย์การศกึษาจงัหวดัชมุพรและมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                    

ในกรณีของนกัศกึษาท่ีสงักดั อปท.  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเดมิมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นผู้ รับผิดชอบ                            

ในการเปิดสอน    แตไ่มส่ามารถเปิดสอนได้กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจงึมอบหมายให้มหาวิทยาลยั-                        

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีดําเนินการแทน  ซึง่นกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่จะเข้าปฐมนิเทศในวนัท่ี  28  มิถนุายน  2551 

 3.  งบประมาณแผน่ดนิปี  2552  ซึง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้รับงบประมาณอาคารเรียนรวม 

และสาํนกัหอสมดุเฉลมิพระเกียรต ิ 80  พรรษา  งบประมาณ  142  ล้านบาท  อาคารท่ีพกับคุลากร  1 หลงั  

งบประมาณ  20  ล้านบาท  และอาคารศนูย์เอกสารตํารางบประมาณ  9.4  ล้านบาท        มหาวทิยาลยัโดย

อธิการบดีและผู้ รับผิดชอบจะเข้าชีแ้จงรายละเอียดตอ่คณะกรรมาธิการงบประมาณในเร็ว ๆ นี ้

 4.  มหาวทิยาลยัได้รับการประสานภายในจากเจ้าหน้าท่ีของธนาคารโลกที่จะดาํเนินการความร่วมมือ           

ศกึษาการใช้พลงังานทางเลอืกของประเทศไทย   ซึง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจะร่วมกบัมหาวิทยาลยั-              

ราชภฏัทัว่ประเทศดําเนินการโครงการนี ้



 นายกสภาฯ ได้ให้คําแนะนําสิง่ท่ีมหาวทิยาลยัต้องเตรียมในการเจรจา คือ  เขาต้องการอะไร  จะได้นํา

แนวคดิไปสูก่ารพฒันาการใช้พลงังานทางเลือกด้วย 

 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่  5/2551 

 

 ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ท่ี  5/2551  ซึง่ประชมุเม่ือ                          

วนัพฤหสับดี ท่ี 29  พฤษภาคม  2551   โดยมีข้อแก้ไข  ดงันี ้
 

 2.1  ระเบียบวาระที่  5.4  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  2551   ข้อเสนอแนะข้อ 2  “....โดย

มหาวิทยาลยัควรตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงวา่มีและเป็นความตัง้ใจหรือไม”่  แก้ไขเป็น  “....  

โดยสภามหาวทิยาลยัอาจจะตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงวา่มีและเป็นความตัง้ใจหรือไม”่ 
 2.2  ระเบียบวาระที่  5.5  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2551  (ครัง้ที่ 2)   ข้อเสนอแนะข้อ 1  “ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัมีสระนํา้ดบิ  จํานวน  

3  สระ ควรเก็บเป็นสระนํา้ดบิไว้สําหรับการทํานํา้ประปา...”  แก้ไขเป็น  “ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัมีสระนํา้ดบิ

จํานวน  3  สระ  กรณีท่ีท่อประปาแตกหรือมีปัญหานํา้ประปาภมูิภาคไมไ่หล   ควรเก็บเป็นสระนํา้ดบิ               

ไว้สําหรับการทํานํา้ประปา...” 
 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 5/2551 

 

 3.1  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบยีบวาระที่ 3.3  พจิารณาออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                         

วา่ด้วย การวิจยั พ.ศ.  2551 

 

 ข้อเทจ็จริง 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตเิห็นชอบในหลกัการและรายละเอียดของข้อบงัคบัมหาวิทยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

วา่ด้วย  การวจิยั  พ.ศ.  2551   โดยขอให้มหาวิทยาลยันําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและ

ตรวจสอบความสมบรูณ์แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาในที่ประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ตอ่ไป                   

ซึง่บดันีม้หาวทิยาลยัได้นําข้อมลูท่ีเป็นข้อเสนอแนะปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                      

วา่ด้วย  การวจิยั  พ.ศ. 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้วดงัรายละเอียดแนบวาระนี ้ 
 

 ข้อพจิารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการวิจยั  พ.ศ. 2551 
 

 มตทิี่ประชุม 
            เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย การวิจยั  พ.ศ.  2551 
 

 

 



 3.2  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบยีบวาระที่  3.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรการศกึษามหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  “หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี” 
  

 

 ข้อเทจ็จริง 
 ด้วยหลกัสตูรบญัชีบญัฑิตเป็นหลกัสตูรท่ีไมมี่สาขาวิชา   แตร่ายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยัราชภฏั -               

สรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี  4/2551  เม่ือวนัท่ี  18  เมษายน  2551  บนัทกึวา่ให้ความเห็นชอบ  “หลกัสตูร

บญัชีบญัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี”   
 

 ข้อพจิารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขช่ือหลกัสตูรจาก “หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต   สาขาวิชาการบญัชี”                         

เป็น  “หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต” 
 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบให้แก้ไขจาก “หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี”  เป็น  “หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต” 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 4. 1  รายงานผลการบริหารเงินนอกงบประมาณ   (รายจ่ายจริง)  ณ  วนัท่ี  31 พฤษภาคม  2551  

ปีงบประมาณ  2551 

 4.2  แจ้งเพื่อทราบข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

ตําแหนง่ทางวชิาการ  พ.ศ.  2551   

 4.3  แจ้งเพื่อทราบระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  กองทนุพฒันานกัศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551   
 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
 5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ 
       มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

 เน่ืองจากนกัศกึษาภาคปกต ิ ภาค กศ.บท. Ex.BA. ระดบัปริญญาตรี  ระดบัอนปุริญญาและระดบั

บณัฑิตศกึษาได้เรียนครบตามหลกัสตูรและได้รับความเห็นชอบการสาํเร็จการศกึษาจากคณะกรรมการบริหาร              

งานวิชาการ  (กบว.)  ตามคําสัง่มหาวิทยาราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี   131/2548   ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548   

โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการเมื่อวนัท่ี 13  มถินุายน  2551  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการประชมุ

ครัง้ท่ี 6/2551  เม่ือวนัท่ี  20  มิถนุายน  2551   ได้เสนอรายช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยั   

เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา   อนปุริญญา  และประกาศนียบตัรบณัฑิต   รวมจํานวน  496  คน    
  
 
 
 
 



 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา   อนปุริญญา  และประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

       1.  ระดบัอนปุริญญา                        จํานวน        10   คน 

            2.  ระดบัปริญญาตรี                                               จํานวน      467   คน 

           3.  ระดบับณัฑิตศกึษา             จํานวน       19   คน 

            3.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต           จํานวน         2    คน 

           3.2  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต                     จํานวน     9    คน 

           3.3  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                  จํานวน        6    คน  

           3.4  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต           จํานวน     2    คน 

       รวม    จํานวน     496   คน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 ขอให้มหาวทิยาลยัตรวจสอบหลกัเกณฑ์   อาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ของนักศกึษาระดบั

บัณฑติศกึษา  ได้กําหนดให้มีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย  1  คนหรือไม ่ หรือมีข้อยกเว้น                 

เฉพาะเร่ืองท่ีต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ  
 

 5.2  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ 
                    และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และผลงานในตาํแหน่งคณบด ี
  

 เพ่ือให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  ตดิตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและผลงานในตาํแหนง่

คณบดีตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  2547 มาตรา  39,49  และมาตรา  50  และข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  

พ.ศ.  2547  ข้อ  4  และ  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย  คณะกรรมการตดิตาม   ตรวจสอบ  

และประเมิน ผลงานในตําแหนง่คณบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ  4  กาํหนดให้สภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยและ
ผลงานในตาํแหน่งคณบด ี  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ 

 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัและผลงานในตําแหนง่คณบดี  ดงันี ้

 1.  อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี        ประธาน 

 2.  รศ.ปราณี   เพชรแก้ว  ผู้แทนกรรมการสภาฯจากผู้บริหาร      รองประธาน 

 3.  ผศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์   ผู้แทนกรรมการสภาฯจากผู้บริหาร      กรรมการ 

 

 

 



 4.  ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์    

                 ผู้แทนกรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจํา            กรรมการ 

 5.  ผศ.สมทรง   นุ่มนวล    

                 ผู้แทนกรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจํา                                    กรรมการ 

 6.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ         กรรมการ 

 7.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบด ี         กรรมการและเลขานกุาร 

 8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
 5.3  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 

 ด้วยคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั  ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ท่ี  025/2548  สัง่  ณ  วนัท่ี  17  มิถนุายน  2548  ครบวาระการดํารงตําแหนง่  3  ปี  ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั-           

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2547  ข้อ  6  ในวนัท่ี  17 มิถนุายน  

2551  จงึต้องดําเนินการให้มีคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยัเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  25  แห่ง

พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  2547 

 โดยอาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการ                    

สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547  ข้อ 7  อธิการบดีจงึเสนอช่ือบคุคลเป็นคณะกรรมการสรรหา               

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยัเพื่อให้สภามหาวิทยาลยัพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ ตามร่าง               

ท่ีเสนอ 
 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบ  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัตามท่ีอธิการบดี                  

เสนอช่ือ ดงันี ้

 1.  อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี              ประธาน 

  2.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ               รองประธาน 

  3.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา     กรรมการ 

  4.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 

  5.  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั      กรรมการ 

  6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 

  7.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

  8.  ผศ.สมุาลี   จิระจรัส  ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

  9.  นางพรศลีุ   สทุธโส   ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 10. ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบด ี     กรรมการและเลขานกุาร 

 11.  นางสาวกตัตกิา  สขุกาล      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 



 5.4  พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  กองทนุสวัสดภิาพ   
      นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551 

 

 ด้วยขณะนีม้หาวทิยาลยัหลายแหง่เชน่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2537)  ได้จดัตัง้กองทนุ    

สวสัดภิาพนกัศกึษาขึน้เพื่อช่วยเหลือนกัศกึษาผู้ประสบภยัและบรรเทาความเสียหายหรือสญูเสียท่ีเกิดขึน้แก่

ชีวิตและร่างกายอนัเน่ืองมาจากอบุตัภิยั   ตลอดจนเพื่อจดัสวสัดกิารแก่นกัศกึษาด้านอ่ืน ๆ    มหาวิทยาลยั – 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ตอ่นกัศกึษาดงักลา่วจงึได้จดัทําโครงการจดัตัง้กองทนุสวสัดภิาพ 

นกัศกึษาขึน้  และเพื่อให้มีระเบียบในการกํากบัการดําเนินงานบริหารจดัการกองทนุสวสัดภิาพนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุ   

มหาวิทยาลยัจงึเสนอร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  กองทนุสวสัดภิาพนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551  เพ่ือสภามหาวทิยาลยัพิจารณาออกบงัคบัฯ ใช้ตอ่ไป 
  

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบหลกัการให้ออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  กองทนุสวสัดภิาพนกัศกึษา                  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551   โดยให้นําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัไปปรับปรุงและ                       

เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  การกําหนดคา่ใช้จ่ายชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับอบุตัเิหตตุ้องระบหุลกัเกณฑ์  ขอบเขต  ประเภท                       

จํานวนวงเงินท่ีจะจา่ย  และครอบคลมุเร่ืองใดบ้าง   เพ่ือให้การชว่ยเหลือได้อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมกบันกัศกึษา                  

ทกุคน 

 2.  มหาวทิยาลยัควรจดัทําฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการบริหารจดัการกองทนุ                      

สวสัดภิาพนกัศกึษา  เพ่ือจะนํามาใช้คํานวณการเก็บเงินสมทบจากนกัศกึษาท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ                       

ตอ่การบริหารกองทนุ 

 3.  มหาวทิยาลยัควรนําข้อมลูการช่วยเหลือท่ีมีลกัษณะซํา้ซ้อนระหวา่งกองทนุสวสัดภิาพนกัศกึษา 

ฉบบันีก้บัคา่ชว่ยเหลือตามกฎหมายฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วเช่น  กรณีได้รับอบุตัเิหตจุากการจราจร   จะมีกองทนุ 

ช่วยเหลือตามกฎหมายประกนับคุคลท่ี  3  เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายท่ีจะชว่ยเหลือนกัศกึษา 

 4.  กองทนุสวสัดภิาพท่ีตัง้ขึน้ตามระเบยีบนี ้ มหาวทิยาลยัควรดําเนินการภายใต้วตัถปุระสงค์หลกั                        

2 ประการ คือ  เป็นกองทนุชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับอบุตัเิหต ุ และเป็นกองทนุประชาสมัพนัธ์  รณรงค์และกิจกรรม             

อ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุ

 5.  ในกรณีท่ีนกัศกึษาต้องเดนิทางร่วมกนัเป็นหมูเ่ป็นคณะ  มหาวทิยาลยัควรนําเงินจากกองทนุนีไ้ป 

ทําประกนัอบุตัเิหตหุมูต่า่งหากจากกองทนุนี ้

 6.  ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาและอาจารย์ได้ทราบระเบียบนีอ้ยา่งทัว่ถงึและหลงัจาก                             

ดําเนินการกิจกรรมกองทนุไปแล้ว 1 ปี  จะต้องประเมนิรายรับ  รายจา่ย  และกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้         

                  



 5.5  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี  28 กนัยายน 2548  ได้ให้ความ

เห็นชอบหลกัสตูรท่ีมหาวทิยาลยัใช้เปิดสอนจากหลกัสตูร  “สถาบนัราชภฏั” เป็นหลกัสตูร“ มหาวิทยาลยั               

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับเปลีย่น  “สถาบนัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”  เป็น“ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี” แล้วนัน้  

  คณะวิทยาการจดัการได้พฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการเงินและ             

การธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกบัภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สงัคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ     

โดยยดึหลกัเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  21  กมุภาพนัธ์ 2551  ซึง่มหาวทิยาลยัได้นําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบในการประชมุครัง้ท่ี  4/2551  เม่ือวนัท่ี  18  เมษายน  2551   แตม่หาวทิยาลยัมีมตอินญุาตให้ถอน 

หลกัสตูรออกจากระเบยีบวาระเพื่อนํามาปรับปรุงให้สมบรูณ์  ทัง้โครงสร้างของหลกัสตูรและความถกูต้อง                       

ในการพิมพ์เอกสารหลกัสตูร  และมหาวิทยาลยัได้เสนอสภาวิชาการพจิารณาแล้วในการประชมุครัง้ท่ี  3/2551                     

เม่ือวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2551   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
 

มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบตามท่ีอธิการบดีขอถอนหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการเงินและ               

การธนาคารเพื่อให้คณะวทิยาการจดัการไปปรับปรุงให้สมบรูณ์ตามข้อเสนอแนะและนําเสนอสภามหาวิทยาลยั

ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  รายละเอียดของหลกัสตูรหลายสว่นมีความขดัแย้งกนัของสาระและรหสัวิชา  จงึควรตรวจสอบ                

และแก้ไขปรับปรุง ดงันี ้

      1.1  ให้ตดัคําวา่  (อินเตอร์เน็ต  ISO 9002)  ออกจากคําอธิบายรายวิชา   ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 

      1.2  ให้ตรวจสอบรหสัวชิาและหมวดวชิาในโครงสร้างหลกัสตูร  แผนการเรียน  และคําอธิบาย                            

  รายวิชาให้มีความเป็นเอกภาพ 

1.3 ให้ตรวจสอบคําวา่  “อนพุนัธ์ทางการเงิน”  ใช้ช่ือภาษาองักฤษวา่  “Derivatives”  หรือ    

        “Financial  Derivatives”  

 2.  ในการดําเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงควรใช้ (ร่าง) หลกัสตูร บริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิา                       

การเงินและการธนาคาร  ฉบบัท่ีเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาในครัง้นีเ้ป็นต้นฉบบัในการแก้ไข 

 3.  เน่ืองจากโครงสร้างหลกัสตูรฯ มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร  (จํานวน 134 หน่วยกิต)  จงึควร                

จดัแผนการเรียนท่ีมีความสมดลุกนัแตล่ะภาคเรียนตลอดหลกัสตูร 

 4.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษาในหลกัสตูรนี ้ ควรมีการระบหุนว่ยงาน หรือ สถานประกอบ                 

การท่ีมีมาตรฐานตอ่การเรียนรู้  และเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นกัศกึษา 
 



5.6  พจิารณาอนุมัตแิผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2551 – 2554)  มหาวทิยาลัยราชภฏั                        
      สุราษฎร์ธานีและแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการ  การบริหารมหาวิทยาลัยราชภฏั                   
      สุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2551 – 2554   

        

 ด้วยพระราชกฤษฎีกา วา่ด้วย การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.  2546  กําหนดให้สว่นราชการ               

ต้องจดัทําแผนปฏิบตัริาชการ  4  ปี ท่ีสอดคล้องกบัแผนบริหารราชการแผน่ดนิ  พ.ศ. 2551 – 2554  ของ             

รัฐบาลเพื่อใช้ในการขอรับความเห็นชอบและจดัสรรงบประมาณประจําปีจากสํานกังบประมาณ  และมหาวทิยาลยั               

จะนําสาระของแผนปฏิบตัริาชการ  4  ปี  มาจดัทําแผนปฏิบตัริาชการประจําปี  เพ่ือใช้ในการ เตรียมการจดัทํา                     

คํารับรองการปฏิบตัริาชการประจําปี  ระดบัมหาวทิยาลยักบัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และระดบั

หนว่ยงานในมหาวิทยาลยักบัอธิการบด ี

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอแผนปฏิบตัริาชการ  4  ปี  (พ.ศ.2551 – 2554)  และแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตั ิ                 

ราชการ   การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  (พ.ศ.  2551 – 2554)  ตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา              

อนมุตั ิ
 

 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตัแิผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2551 – 2554)  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และ                           

แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัริาชการ  การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ. 2551 – 2554                                

และให้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ ไปปรับปรุงให้เป็นแผนปฏิบตัริาชการฉบบัสมบรูณ์ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้กําหนดตําแหนง่ของตนไว้ท่ี “การผลติบณัฑิตและการพฒันาสงัคม”  นัน้   

มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีฐานข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีเอือ้และสอดคล้องกนัทัง้ด้านนโยบาย  กลยทุธ์  (วิธีการ)  ตวัชีว้ดั

และเป้าหมายแตล่ะปีให้ชดัเจน  และมีโอกาสเป็นไปตามเป้าหมายได้ 

 2.  จากตวัชีว้ดัและเป้าหมายบางประเดน็ท่ีมหาวทิยาลยักําหนดไว้ในแผนฯ ควรไปดําเนินการปรับปรุง             

และพฒันาให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และสมดลุ เช่น 

       2.1 สดัสว่นของอาจารย์ประจําท่ีมีวฒุปิริญญาโท  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าตอ่อาจารย์ประจํา                       

  และสดัสว่นของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหนง่อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์                  

  และศาสตราจารย์  (ข้อ 12 และ 13 หน้า 9) 

 2.2 ควรกําหนดแนวทางสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท             

  หรือปริญญาเอก  ในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตใิห้มีจํานวนร้อยละของเป้าหมายท่ีสงูขึน้                    

  และมหาวทิยาลยัควรเชิญผู้ เก่ียวข้องประชมุพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่ม 

  จํานวนการตพีิมพ์เผยแพร่ดงักลา่ว 

 

 

 



 3.  ควรมีการปรับปรุงสาระและเป้าหมายที่สําคญั 2  ประเดน็ คือ 

      3.1  ด้านพนัธกิจของมหาวิทยาลยัตามแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี  พ.ศ. 2551 – 2554  ข้อ 1 เปลี่ยน                      

  จากเดมิเป็นความวา่  “ผลติบณัฑิตให้มีความเป็นเลศิทางด้านความรู้ในสาขาท่ีศกึษา  มีระบบ                   

  คดิท่ีดีมีจริยธรรมในวิชาชีพ  มีจิตสาํนกึสาธารณะ และมีความเป็นไทย” 

 3.2  คา่เป้าหมาย  ตามตวัชีว้ดัของประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การบริการวิชาการเพื่อการพฒันา                     

  ท้องถ่ินท่ียัง่ยืนและสืบสานโครงการอนัสบืเน่ืองมาจากพระราชดําริ ข้อ 11 จํานวนโครงการอนั 

  เน่ืองมาจากพระราชดําริ 2 โครงการเป็นจํานวน 5 โครงการทกุปี 

 4.  ในการเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ เพ่ือพจิารณาแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี ในโอกาสตอ่ ๆ ไปควรนําข้อมลู                 

ในปีท่ีผา่นมานํามาใช้เป็นฐานข้อมลูในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นไปได้ 
       
  5.7  พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การจ่ายเงนิ 
                ค่าครองชีพ  พ.ศ.  2551   

 

 ด้วยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจบุนักระทบตอ่ภาวะคา่ครองชีพของบคุคล                

ทัว่โลก   รวมทัง้บคุลากรผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   อนัจะสง่ผลกระทบ                 

ตอ่ผลผลติ   ผลลพัธ์ของมหาวทิยาลยัอยา่งหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ เพ่ือช่วยแบง่เบาภาระคา่ครองชีพของบคุลากร                          

ของมหาวทิยาลยั   อนัจะเป็นการเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัริาชการของบคุลากรเป็นการชัว่คราว                   

ในช่วงท่ีมีวิกฤตทิางเศรษฐกิจดงักลา่ว   มหาวิทยาลยัโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั    ในการประชมุ                  

วาระพิเศษเม่ือวนัท่ี  3  มถินุายน  2551   จงึเห็นชอบให้มหาวทิยาลยัเสนอร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏั -                       

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจา่ยเงินคา่ครองชีพ  พ.ศ. 2551  เพ่ือให้สภามหาวทิยาลยัพิจารณาออกเป็นระเบยีบ                    

และบงัคบัใช้ตอ่ไป 
 
 มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบ  ออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายเงินคา่ครองชีพ  พ.ศ.  2551  
   

  

5.8 พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  กองทนุเพิ่มพูน                          
      เพื่ออนาคต  พ.ศ.  2551 

 

  ด้วยภาวะเศรษฐกิจของโลกกบัราคานํา้มนัและราคาอาหารทําให้ราคาสนิค้าอปุโภค บริโภคสงูขึน้   

 มีผลกระทบตอ่การดํารงชีวติ  สําหรับบคุลากรของมหาวิทยาลยัท่ีสว่นใหญ่รายได้หลกัจากเงินเดือนหรือคา่จ้าง

รายเดือน    มหาวิทยาลยัได้ตระหนกัถึงภาวะดงักลา่ว คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบ.)  ในการประชมุ

วาระพิเศษเม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2551 ให้มหาวิทยาลยัทําโครงการจดัตัง้กองทนุเพิม่พนูเพื่ออนาคตของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้และเป็นแหลง่เงินกู้ฉกุเฉินเพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนในระยะสัน้ของบคุลากรผู้ มีรายได้น้อย 



  มหาวิทยาลยัจงึเสนอ  “ร่าง”  ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย กองทนุเพิม่พนูเพื่อ

อนาคต  พ.ศ. 2551  เพ่ือสภามหาวทิยาลยัพิจารณาออกเป็นระเบยีบใช้บงัคบัตอ่ไป 
 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  กองทนุเพิ่มพนูเพื่ออนาคต                       

พ.ศ.  2551 

 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  7/2551  ในวนัท่ี 25  กรกฎาคม   พ.ศ. 2551  ณ  ห้องผดงุชาต ิ                     

เวลา 13.00 น.   

   

 

เลกิประชมุเวลา 17.00  น.   

 

นางสาวกตัตกิา   สขุกาล               ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

     ผู้บนัทกึการประชมุ             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

  
 

 
 

 


