
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 6/2552 

วันพฤหสับด ีที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2552  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั รองประธาน 

3. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

8. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน 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.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

13. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

14. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร  
 

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

2. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 



 

 

  

 

7. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร ลาประชมุ 

8. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

9. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัและนิตกิาร 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

- ไมมี่ -  

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

  1.  มหาวทิยาลยัได้ประชมุอาจารย์เม่ือวนัท่ี  4  มถินุายน  2552  โดยนําหลกัการ  มรส.เปลี่ยน 10              

วิธีคดิเป็น  10  วธีิทํา  เพ่ือให้อาจารย์ได้รับทราบและถือปฏิบตัใินแนวทางเดียวกนั  โดยใช้หลกั  “รวมแนวคดิ  

สร้างแนวธรรม”  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)     

2.  มหาวทิยาลยัได้จดัโครงการรณรงค์ป้องกนัควบคมุการระบาดของโรคชิคนุกนุยา  โดยมี                         

ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธานในพธีิเปิด  เม่ือวนัท่ี  22  มิถนุายน  2552  ณ  อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ                     

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่บคุคลทัว่ไปได้รับทราบวธีิการป้องกนัโรคดงักลา่วและมอบหมายให้คณะ                        

พยาบาลศาสตร์และอาจารย์ท่ีปรึกษาเฝ้าระวงัดแูลนกัศกึษาอยา่งใกล้ชิด  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)     

 3.  คณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ 2  ทา่น  คือ  

ศาสตราจารย์ (พิเศษ)  จรัญ   ภกัดีธนากลุ  ตลุาการศาลรัฐธรรมนญูและศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ  นคร        

อดีตอยัการสงูสดุ  มาบรรยายทางวิชาการให้กบันกัศกึษาคณะนิตศิาสตร์  เม่ือวนัท่ี  21  มิถนุายน  2552  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)     

 4.  สํานกัศลิปะและวฒันธรรมได้จดังาน “มหกรรมวชิาการสืบสานปณิธานทา่นพทุธทาสและลาน

วฒันธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว”  ระหวา่งวนัท่ี  23 – 25  มิถนุายน  2552  ณ  หอพทุธทาสธรรมโฆษณ์               

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 



 

 

  

 

 5.  สรุปรายงานการศกึษา  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลือกเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั                         

สรุาษฎร์ธานี  ระดบัปริญญาตรี  ปีการศกึษา  2552  ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)     

 6.  มหาวทิยาลยัสนบัสนนุให้นกัศกึษาจดักิจกรรมรับน้องใหม ่ โดยอยูใ่นหลกัเกณฑ์  3  ข้อ  คือ 

 (1)  สะท้อนถงึวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคมไทย 

 (2)  สะท้อนถงึความรัก  ความเมตตาที่พ่ีมีตอ่รุ่นน้อง 

 (3)  ไมล่ดิรอนสทิธิ  ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์        

 7.  มหาวทิยาลยัได้จดัโครงการรถจกัรยานลดโลกร้อน  เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาประหยดัการใช้พลงังาน

และเป็นการออกกําลงักายทําให้สขุภาพแขง็แรง 

 8.  มหาวทิยาลยัได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจํานวน  2  หลงั  คือ  อาคารห้องสมดุเฉลมิ           

พระเกียรต ิ 80  พรรษาและอาคารสถาบนัพฒันายทุธศาสตร์ภาคใต้ 

 9.  มหาวทิยาลยัได้จดัให้มีตลาดนดัราชภฏัทกุวนัพธุ  ตัง้แตเ่วลา  15.00 – 21.00  น.  ณ  บริเวณหน้า

หอพกันกัศกึษา  เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษามีรายได้จากการจําหน่ายสนิค้าและแหลง่เรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ 

 10.  ผลการประเมินการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ  ประจําปีงบประมาณ                   

พ.ศ.  2551  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้คะแนนการประเมิน  4.0345  ซึง่เป็นคะแนนที่สงูกวา่

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 

 11.  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนดจดัประชมุวิชาการระดบัชาต ิ “2552  ปีแห่ง 

คณุภาพการอดุมศกึษาไทย”  ระหวา่งวนัท่ี  2 – 3  กรกฎาคม  2552  ณ  ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ                

อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  มหาวทิยาลยัขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ  เข้าร่วมการประชมุดงักลา่ว 
  
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 5/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 5/2552  ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 21       

พฤษภาคม  พ.ศ.  2552   โดยมีการแก้ไข  ดงันี ้

 หน้า 12  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ควรใช้ปริญญา  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (อกัษรยอ่ ปร.ด.)   

เพิ่มในสาขาวชิาการศกึษา                      
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 5/2552 
3.1  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 5.3 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏั                       

สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ                  
พ.ศ. 2552 
 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในการประชมุครัง้ท่ี 5/2552  เม่ือวนัท่ี  21  พฤษภาคม  2552  

ในระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาออกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายคา่ตอบแทน

สําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบในหลกัการ                    



 

 

  

 

ในการจา่ยคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการและให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ           

ปรับปรุงร่างระเบียบดงักลา่ว  ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั 

 คณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

017/2552  ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  10  มถินุายน  2552  โดยพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขในสาระสําคญั คือ 

 (1)  แยกการจ่ายเงินเดือนและคา่ตอบแทน  โดยเปลี่ยนช่ือระเบียบเป็น  “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจา่ยเงินเดือนและคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  

พ.ศ.  2552” 

 (2)  กําหนดอตัราเงินเดือนผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  โดยเปรียบเทียบกบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัอ่ืนๆ  และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เห็นชอบให้ปรับอตัราเงินเดือน  ดงันี ้

 อธิการบด ี   100,000 – 250,000 บาท 

 รองอธิการบด ี คณบดี ฯลฯ   60,000 – 120,000 บาท 

 (3)  มีสทิธ์ิได้รับคา่ตอบแทนผู้บริหาร  คา่ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัรถประจําตําแหนง่และ

คา่ตอบแทนการบริหารโครงการเฉพาะของมหาวทิยาลยัตามระเบยีบวา่ด้วยการนัน้ 

 รายละเอียดตามร่างระเบียบและเอกสารรายงานการประชมุแนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายเงินเดือนและคา่ตอบแทน

สําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  โดยแก้ไขระเบียบฯ  ตามข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ  และแตง่ตัง้คณะกรรมการกําหนดอตัราเงินเดือนของอธิการบดี  

ประกอบด้วย 

1.   นายแพทย์บรรจบ มานะกลุ ประธานกรรมการ 

2.  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ รองประธานกรรมการ 
3.  นายวิชิต   สวุรรณรัตน์               กรรมการ 
4.  นางประภาศรี   สฉุนัทบตุร               กรรมการ 
5.  นางสาวพจมาน   เครือสนิธุ์                 กรรมการ 
6.   นายจตพุร   วชัรานาถ                 กรรมการ 
7.  นายชยัราช   จลุกลัป์                 เลขานกุาร 
หน้าที่  กําหนดอตัราเงินเดือนของอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  กรณีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พทุธิชีวิน  ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วย                  

การจ่ายเงินเดอืนและคา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552                     

โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอ่ไป   

 



 

 

  

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจา่ยเงินเดือน               

และคา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ดงันี ้

      ข้อ 4 (1)  อธิการบดีให้จา่ยในอตัราเดอืนละไมน้่อยกวา่  100,000  บาท  ไมเ่กิน  250,000  บาท 

แก้ไขเป็น  อธิการบดีให้จา่ยในอตัราเดือนละไมน้่อยกวา่  150,000  บาท  ไมเ่กิน  250,000  บาท  

      ข้อ 4 (2)  รองอธิการบด ี คณบดีและผู้ อํานวยการสํานกั  ผู้ อํานวยการสถาบนัหรือหวัหน้า

หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณบดีให้จ่ายในอตัราเดือนละไมน้่อยกวา่  60,000  บาท              

ไมเ่กิน  120,000  บาท  แก้ไขเป็น  รองอธิการบดี  คณบดีและผู้ อํานวยการสํานกั  ผู้ อํานวยการสถาบนัหรือ

หวัหน้าหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณบดีให้จ่ายในอตัราเดือนละไมน้่อยกวา่  80,000  

บาท  ไมเ่กิน  150,000  บาท   

      ข้อ 5  การจ่ายคา่ตอบแทนตามข้อ 4(1)  หรือข้อ 4(2)  ให้เป็นไปตามอตัราการจ่ายท่ีคณะกรรมการ

ท่ีสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้  เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบ  แก้ไขเป็น  ข้อ 5  การจ่ายเงิน

คา่ตอบแทนตามข้อ 4(1)  ให้เป็นไปตามอตัราการจ่ายท่ีคณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้กําหนด             

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 

 การจ่ายคา่ตอบแทนตามข้อ 4(2)  ให้เป็นไปตามอตัราการจ่ายท่ีคณะกรรมการบริหารงานบคุคล

ประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  กําหนดและสภามหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบ 

 2.  ควรยกเลกิข้อ 9  และข้อ 10  ในร่างระเบียบฯ 
 

 

 3.2  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ครัง้ที่ 5/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1 พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  

อนปุริญญาและประกาศนียบตัร

บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏั              

สรุาษฎร์ธานี 

 

อนมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

- อนปุริญญา   จํานวน   1   คน 

- ปริญญาตรี    จํานวน   60   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   19   คน 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ    

ทางอินเตอร์เน็ต 

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิตตอ่ไป 
 

5.2  พจิารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย  คา่ใช้จา่ยในการประชมุ

คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ   

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วย  

คา่ใช้จา่ยในการประชมุคณะกรรมการ 

และคณะอนกุรรมการ  พ.ศ.  2552   

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในการประชมุ

ครัง้ท่ี 4/2552  เม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 

2552  ท่ีประชมุได้พิจารณากําหนด 



 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

พ.ศ.  2552 โดยให้มหาวิทยาลยัแก้ไขระเบียบฯ  

ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ         

ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

คา่ใช้จา่ยในการประชมุคณะกรรมการ

และคณะอนกุรรมการ  และออกเป็น

ประกาศมหาวทิยาลยัตอ่ไป 
 

5.3  พิจารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

วา่ด้วย  การจ่ายคา่ตอบแทนสําหรับ  

ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็น

ข้าราชการ  พ.ศ.  2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชมุเห็นชอบในหลกัการในการ

จ่ายคา่ตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง

บริหารท่ีไม่เป็นข้าราชการและให้

แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงร่าง

ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏั                

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่าย

คา่ตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง

บริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  

2552  ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายวชิิต   สวุรรณรัตน์       

ประธานกรรมการ 

2. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์   

กรรมการ 

3.นายจตพุร  วชัรานาถ กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ 
กรรมการ 

5. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร กรรมการ 

6. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการ 

7. นายชยัราช  จลุกลัป์ กรรมการ

และเลขานกุาร 

หน้าที่  พจิารณาแก้ไขปรับปรุงร่าง

ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์

ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายคา่ตอบแทน

สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็น

ข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ให้เป็นไปตาม

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั  โดยดําเนินการให้แล้ว

เสร็จโดยเร็วและเสนอสภา 
 

1. แจ้งคําสัง่สภามหาวิทยาลยั ท่ี  

017/2552 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ปรับปรุงร่างระเบียบมหาวิทยาลยั          

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่าย

คา่ตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง

บริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ. 2552 

ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552         

ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ      

2. คณะกรรมการปรับปรุงร่างระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

วา่ด้วย  การจ่ายคา่ตอบแทนสําหรับ    

ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็น

ข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ได้ประชมุ   

เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2552  เพ่ือ

พิจารณาร่างระเบียบฯ และเสนอ    

สภามหาวิทยาลยัพิจารณา  

ออกระเบียบฯ โดยเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพจิารณาในการประชมุ

สภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 6/2552      

ในระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง   

(ระเบียบวาระท่ี 3.1)    



 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 มหาวิทยาลยัพจิารณาตอ่ไป 
 

 

5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” 

พระราชกฤษฎีกา วา่ด้วย ปริญญา

ในสาขาวิชา  อกัษรยอ่สําหรับ

สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็ม    

วิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั                     

สรุาษฎร์ธานี  พ.ศ. .... 

 

เห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา      

วา่ด้วย  ปริญญาในสาขาวชิา   อกัษร

ยอ่สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง  

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ. ....  โดยแก้ไข  “ร่าง” พระราช

กฤษฎีกาดงักลา่วตามข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั   

 

1. แจ้งนิตกิรมหาวิทยาลยัทราบมติ

สภามหาวิทยาลยั 

2. งานสภามหาวิทยาลยัและนิตกิาร

ดําเนินการเพื่อลงประกาศในราช 

กิจจานเุบกษาตอ่ไป 

5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรการศกึษา  มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ดงันี ้

1. หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์  

(หลกัสตูรใหม่ พทุธศกัราช  2552) 

2. หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการสอนภาษาองักฤษเพื่อ

วิชาการและงานอาชีพ   

(หลกัสตูรใหม่ พทุธศกัราช  2552) 
 

1. แจ้งคณะวิทยาการจดัการและคณะ

ครุศาสตร์ทราบมตสิภามหาวทิยาลยั 

2. คณะวิทยาการจดัการได้ดําเนินการ

จดัสง่หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์  

(หลกัสตูรใหม่ พทุธศกัราช  2552)         

ให้ สกอ. รับทราบและดําเนินการ         

ตามขัน้ตอนตอ่ไป ตามหนงัสือท่ี  ศธ 

0561.4/148  ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2552 

3. คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการจดัสง่

หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

การสอนภาษาองักฤษเพื่อวชิาการและ

งานอาชีพ  (หลกัสตูรใหม่ พทุธศกัราช  

2552) ให้ สกอ. รับทราบและดําเนินการ

ตามขัน้ตอนตอ่ไป  ตามหนงัสือท่ี           

ศธ 0561.11/0440 ลงวนัท่ี 17 มิถนุายน 

2552 

5.6 พิจารณาอนมุตักํิาหนดตําแหน่ง

ประเภทผู้บริหาร 

 

อนมุตักํิาหนดตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ดงันี ้

(1)  ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการสํานกังาน 

1. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีทราบมตสิภา

มหาวิทยาลยั 

2. กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งหน่วยงาน 



 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 ผู้ อํานวยการ  สํานกัศลิปะและ

วฒันธรรม  เป็นตําแหน่ง  

“ผู้ อํานวยการ  ระดบั 7,8” 

(2)  ตําแหน่ง  หวัหน้ากลุม่บริหารงาน

คลงัและพสัด ุ สํานกังานอธิการบดี  

เป็นตําแหน่ง  “หวัหน้ากลุม่บริหาร  

งานคลงัและพสัด ุ ระดบั 7 - 8” 

(3)  ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการกองกลาง  

สํานกังานอธิการบดี  เป็นตําแหน่ง  

“ผู้ อํานวยการ  ระดบั 7 - 8” 

และผู้ เก่ียวข้องทราบ  เพ่ือดําเนินการ

จดัสง่ผลงานเพื่อขอรับการประเมิน 

เข้าสูต่ําแหน่ง 

5.7 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบริหาร

งานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.)  แทนผู้ พ้นจากตําแหน่ง  

เห็นชอบแตง่ตัง้อาจารย์สาคร  รักบํารุง  

ตําแหน่งอาจารย์ระดบั 8                      

เป็นกรรมการบริหารงานบคุคล   

ประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  แทน      

ผู้ พ้นจากตําแหน่ง  ตัง้แตว่นัท่ี  21  

พฤษภาคม  2552  เป็นต้นไป 
 

แจ้งคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏั    

สรุาษฎร์ธานี ท่ี 016/2552 เร่ือง 

แตง่ตัง้กรรมการบริหารงานบคุคล

ประจํามหาวิทยาลยัแทนผู้ พ้นจาก

ตําแหน่ง  ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 

2552  ให้กองการเจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  เพื่อทราบ “ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  พ.ศ.  2552”  
 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการ                  

และคณะอนกุรรมการ พ.ศ.  2552 ข้อ 5  กําหนดให้ “คา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการและ

คณะอนกุรรมการ  ให้จา่ยตามประกาศของมหาวทิยาลยั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน

บคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  และแจ้งให้สภามหาวทิยาลยัทราบ”  ดงัเอกสารแนบประกอบระเบียบ

วาระนี ้

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพจิารณาผลการศกึษา     

ภาคปกต,ิ ภาค กศ.บท. และ Ex.B.A.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเมื่อวนัท่ี  16  มิถนุายน  2552  และเห็นชอบ               



 

 

  

 

ให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  จํานวน  240  คน   

และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  5/2552   เม่ือวนัท่ี  17  มิถนุายน  2552   ได้พิจารณา

เสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา   ตอ่สภามหาวิทยาลยั   จํานวน  19   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา   ดงันี ้

  ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน           240   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน            19 คน 

  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน            10 คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน             7   คน 

  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน            2 คน 
    

5.2  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การลาออก 
 จากราชการ  พ.ศ.  2552   

 ด้วยกรณีการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  สงักดัมหาวทิยาลยั         

ราชภฏั สรุาษฎร์ธานีในปัจจบุนัใช้ระเบียบ  ก.ค.  วา่ด้วย  การลาออกจากราชการของข้าราชการครู  พ.ศ.  

2540  สําหรับข้าราชการท่ีเป็นข้าราชการครูมาก่อนและใช้ระเบียบ  ก.พ.  วา่ด้วย  การลาออกจากราชการ         

ของข้าราชการพลเรือนสามญั  พ.ศ.  2536  สําหรับข้าราชการท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัมาก่อน                  

ตามความในมาตรา 74  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.  2547 

 พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  มาตรา 17                  

กําหนดให้การออกจากราชการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของสภาสถาบนัอดุมศกึษาและมาตรา  56  

กําหนดให้วิธีการลาออก  การอนญุาตให้ลาออกและยบัยัง้การลาออก  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบั               

ท่ีออกตาม  มาตรา 17 และถ้าผู้ มีอํานาจตามมาตรา 28  หรือสภาสถาบนัอดุมศกึษาแล้วแตก่รณี  มิได้อนญุาต

ให้ลาออกและมิได้ยบัยัง้การลาออกภายในเวลาที่กําหนดในข้อบงัคบัตามวรรคหนึง่ ให้การลาออกมีผลตัง้แต่

วนัขอลาออกและการยบัยัง้การลาออกจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การใช้สทิธิทางการเมืองหรือก่อให้เกิด              

ความเสยีหายแก่ผู้ลาออกเกินกวา่เหตมุิได้ 

 กรณีดงักลา่วมหาวิทยาลยัจงึเสนอ “ร่าง”  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                

การลาออกจากราชการ  พ.ศ.  2552  ซึง่ร่างตามแนวของระเบียบ  ก.ค.  วา่ด้วย  การลาออกของข้าราชการครู  

พ.ศ.  2540  และระเบียบ  ก.พ.  วา่ด้วย  การลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามญั  พ.ศ.  2536  

ดงักลา่วแล้ว  ประกอบกบัได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างระเบียบและ

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 015/2551               

ในการประชมุครัง้ท่ี  3/2552  เม่ือวนัท่ี 10  มิถนุายน  2552  แล้ว  เพ่ือสภามหาวทิยาลยัพจิารณาออกเป็น

ข้อบงัคบัตอ่ไป     



 

 

  

 

  
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การลาออกจากราชการ  พ.ศ.  2552 
 

5.3  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การศึกษา             
      ระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  

  ด้วยขณะนีม้หาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานียงัไมมี่ข้อบงัคบั  วา่ด้วย  การศกึษาระดบัอนปุริญญา

และระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั  สําหรับข้อบงัคบัท่ีใช้อยูจ่ะเป็นข้อบงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนั 

ราชภฏั  เช่น  ข้อบงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั  วา่ด้วย  การประเมินผลการศกึษาระดบัอนปุริญญา

และปริญญาตรีของสถาบนัราชภฏั  พ.ศ.  2541  ซึง่ใช้ในระหวา่งท่ียงัไมมี่ข้อบงัคบัใหมต่ามมาตรา 70  แห่ง

พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547 

 เพ่ือให้มีข้อบงัคบัดงักลา่ว  มหาวิทยาลยัจงึได้ดําเนินการจดัทําร่างข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั               

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูรและประกาศกระทรวงศกึษาธิการท่ีเก่ียวข้องและร่างข้อบงัคบัดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารงานวชิาการในการประชมุครัง้ท่ี  2/2552 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2552 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกเป็นข้อบงัคบัตอ่ไป 
มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบให้ออกข้อบงัคบัดงักลา่วโดยให้แก้ไขช่ือข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                        

วา่ด้วย  การศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  เป็นข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั                  

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การศกึษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  และแก้ไขข้อบงัคบัฯ  ตามข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั     
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
1.  ควรแก้ไขข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การศกึษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  

2552  ดงันี ้

(1)  ตดัข้อความ “ระดบัอนปุริญญาและ” ออกทัง้หมดในร่างข้อบงัคบัฯ 

(2)  ข้อ 6 (6.1)  แก้ไขเป็น  “ระดบัปริญญาตรี (4 ปี  และ  5  ปี)” 

(3)  ข้อ 6 (6.1.1)  แก้ไขเป็น “ต้องสําเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า” 

(4)  ข้อ 6 (6.2.1)  แก้ไขเป็น “ต้องสําเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเท่าหรือ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือเทียบเท่า”  

(5)  ข้อ 7 (7.3)  แก้ไขเป็น “การสอน  บรรยาย  อภิปรายหรือปฏิบตักิารให้ใช้เวลาสอนอภิปรายหรือ

ปฏิบตักิารไมน้่อยกวา่  50  นาที  ตอ่  1  คาบเรียน 



 

 

  

 

(6)  ข้อ 15 (15.1)  แก้ไขเป็น  “ต้องได้รับอนญุาตจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  คณบดีเจ้าสงักดัเดมิและ

คณบดีท่ีนกัศกึษาขอย้ายเข้า” 

(7)  ข้อ 31 (4)  แก้ไขเป็น “มีเวลาเรียนตามระยะเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน  หลกัสตูร            

ระดบัปริญญาตรี  ตามประกาศกระทรวง” 

2.  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัฯ  แก้ไขปรับปรุงร่างข้อบงัคบัฯ                    

โดยใช้หลกัภาษาให้ถกูต้อง 
 

5.4  พจิารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลเพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้เป็น 
      คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย 
สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 6/2551  เม่ือวนัท่ี  27  มิถนุายน  2551 ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและผลงานในตําแหนง่คณบดี  

ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 005/2551  ลงวนัท่ี  27  มถินุายน   พ.ศ.  2551 

คณะกรรมการได้ดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  เร่ือง  รูปแบบและวิธีการเสนอช่ือ

บคุคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  

ตามประกาศลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551 

ตามประกาศในวรรคสอง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาและพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีปฏิบตั ิ   

หน้าท่ีอยูใ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  รวมผู้ ท่ีศกึษาตอ่ได้เสนอช่ือบคุคลภายนอกเข้ารับการสรรหาฯ   

และคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ดําเนินการตามประกาศดงักลา่วและข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั                        

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัได้บคุคล                       

ท่ีเหมาะสมและตอบรับการทาบทาม  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาให้ความเห็นชอบให้นายกสภา

มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  ประกอบด้วย 

(1)  ศาสตราจารย์ ดร.สธุรรม  อารีกลุ  ประธาน 

(2)  ศาสตราจารย์ ดร.สทุศัน์  ยกส้าน  กรรมการ 

(3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิช์ยั  นิรัญทวี  กรรมการ 

(4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์   วฒันาธร กรรมการ 

(5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรี  ใจใส ่  กรรมการ 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้นายกสภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้เป็น

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  โดยมีผู้ อํานวยการสาํนกังานอธิการบดี

เป็นเลขานกุาร  ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547  ข้อ 4  วรรคสาม 

 

 



 

 

  

 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั   

ประกอบด้วย 

 1.  ศาสตราจารย์ ดร.สธุรรม อารีกลุ  ประธานกรรมการ 

 2.  ศาสตราจารย์ ดร.สทุศัน์ ยกส้าน  กรรมการ 

 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี  กรรมการ 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์ วฒันาธร กรรมการ 

 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรี  ใจใส ่  กรรมการ 

 6.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี  เลขานกุาร 

 ให้คณะกรรมการฯ  มีอํานาจหน้าท่ีตามความในมาตรา  50  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยั              

ราชภฏั  พ.ศ.  2547  และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย   คณะกรรมการตดิตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547   พร้อมทัง้กําหนดขอบขา่ยและวิธีการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการฯ  เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อให้ความเห็นชอบ  

 

5.5  พจิารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลเพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้เป็น 
      คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลงานในตาํแหน่งคณบด ี     
      โดยยกเว้นการใช้ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  คณะกรรมการ  
      ตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบด ี พ.ศ. 2547 ข้อ 6 วรรคหน่ึง   
พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.  2547  มาตรา 39  กําหนดให้มีการตดิตาม  ตรวจสอบ                    

และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัและให้นําบทบญัญตั ิ                             

ในหมวด 4  ในมาตรา 49 – 50  การกําหนดให้มีคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน                      

ของมหาวทิยาลยัตลอดจนอํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบ 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  โดยอาศยัอํานาจตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั                              

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ. 2547                     

ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2548  เม่ือวนัท่ี  17  มกราคม  2548  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ                       

และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 018/2548                              

แตค่ณะกรรมการตามคําสัง่ดงักลา่วได้หมดวาระแล้วตัง้แตว่นัท่ี  16  มกราคม  2551 

สภามหาวทิยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2551  เม่ือวนัท่ี  27  มิถนุายน  2551  ได้แตง่ตัง้                     

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและผลงาน                         

ในตําแหน่งคณบดีตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 005/2551 ลงวนัท่ี  27  มถินุายน  2551 

คณะกรรมการได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  เร่ือง  รูปแบบและวิธีการเสนอช่ือบคุคล                          

ภายนอกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่ง                            



 

 

  

 

คณบดี  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม  2551  เพ่ือให้บคุลากรสงักดัคณะทกุคน  เสนอช่ือบคุคลภายนอกเข้ารับ                       

การสรรหาเป็นคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ดําเนินการทาบทามบคุคลท่ีได้รับการสรรหา  ปรากฏวา่บคุคลภายนอก 

ผู้ทรงคณุวฒุบิางสว่นตอบปฏิเสธการทาบทามและที่ตอบรับการทาบทามเป็นคณะกรรมการฯ  มีดงันี ้

 (1)  รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง ประธานกรรมการ 

 (2)  ศาสตราจารย์ ดร.ครองชยั หตัถา  กรรมการ 

 (3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จนัทร์พรหมมา กรรมการ 

 (4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กณุฑลบตุร กรรมการ 

       (5)  ดร.นิคม    จารุมณี  กรรมการ 

 ผู้ตอบรับการทาบทามเป็นกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี             

จํานวน  2  รายเป็นกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ตามคาํสัง่สภา 

มหาวิทยาลยัท่ี 018/2548  ท่ีครบวาระแล้ว  คือ 

 (1)  รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง 

 (2)  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จนัทร์พรหมมา 

กรณีดงักลา่วจงึไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการ             

ตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ 6  วรรคหนึง่  ความวา่ “ประธาน              

และกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้  แตท่ัง้นีจ้ะมีวาระ  

ตดิตอ่กนัไมไ่ด้”    

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบคุคลเพื่อให้นายกสภามหาวทิยาลยั 

แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี   โดยยกเว้นการใช้ 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ 6 วรรคหนึง่  ความวา่  “แตท่ัง้นีจ้ะมีวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้” ตามท่ี 

คณะกรรมการสรรหาฯ  เสนอ 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  โดยยกเว้น

การใช้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผล

งานในตําแหนง่คณบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ 6 วรรคหนึง่  ความวา่ “แตท่ัง้นี ้ จะมีวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้”        

ประกอบด้วย 

1.   รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลําพอง ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.ครองชยั  หตัถา  กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จนัทร์พรหมมา กรรมการ 



 

 

  

 

 4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กณุฑลบตุร กรรมการ 
 5.  ดร.นิคม    จารุมณี  กรรมการ 
 6.  หวัหน้าสํานกังานคณบดีของคณะที่ถกูตดิตามตรวจสอบและประเมินฯ เลขานกุาร 

 ให้คณะกรรมการฯ  มีอํานาจหน้าท่ีตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ 8  พร้อมทัง้กําหนด

ขอบขา่ยและวธีิการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  

5.6  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา                       
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีมีนโยบายที่จะพฒันาคณาจารย์ให้มีความรู้  ความเข้าใจและ                          

มีทกัษะในการสอน  ในการเป็นอาจารย์ของสถาบนัอดุมศกึษาอยา่งเป็นระบบ  ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการพฒันา            

คณุภาพบณัฑิตได้ในระยะยาว     จงึได้จดัทําหลกัสตูรฝึกอบรมนกัวชิาการอดุมศกึษา  ซึง่เป็นหลกัสตูร                           

การฝึกอบรม  120  ชัว่โมง  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมตอ่เน่ืองนอกเวลาราชการ  ประมาณสองเดอืน                             

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอาจารย์ของมหาวทิยาลยั   

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรฝึกอบรมนกัวิชาการอดุมศกึษา                      

เพ่ือให้มหาวทิยาลยัดาํเนินการจดัฝึกอบรมตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบหลกัสตูรฝึกอบรมนกัวชิาการอดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีเร่ืองการประกนัคณุภาพการศกึษาและจิตวทิยาการศกึษาประกอบในเนือ้หาการฝึกอบรม 

 2.  ควรมีการฝึกปฏิบตัเิม่ือผา่นการอบรมหลกัสตูรและมีระบบการประเมินผล 

 3.  ควรให้มหาวทิยาลยัสามารถเบกิคา่ใช้จ่ายสาํหรับการดําเนินงานโครงการได้ตามความจําเป็น 

เหมาะสมและไมข่ดักบัระเบียบปฏิบตั ิ  
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
การเปิดศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษามีหนงัสือแจ้งเวียนประกาศกระทรวงศกึษาธิการ   

วา่ด้วย  การจดัการศกึษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  พ.ศ.  2552  เพ่ือให้มหาวิทยาลยั                         

ได้รับทราบนัน้  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้บริหารจดัการโดยจดัตัง้หน่วยบริการฐานพืน้ท่ี  

โดยใช้สถานศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเป็นพืน้ท่ีในการให้บริการการศกึษาสาํหรับคนในพืน้ท่ีและเพื่อ                                

อํานวยความสะดวกในการเดนิทางให้กบันกัศกึษาสามารถเรียนในหน่วยบริการฐานพืน้ท่ีนัน้ๆ ได้                                     

โดยไมต้่องเดนิทางมาเรียนท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   ทัง้นี ้ มหาวทิยาลยัได้ให้ความสําคญักบัคณุภาพการศกึษา                  



 

 

  

 

ท่ีใช้มาตรฐานเดียวกนัระหวา่งหนว่ยบริการฐานพืน้ท่ีกบัมหาวิทยาลยัและจะนําเสนอการดําเนินการดงักลา่ว                    

ตอ่สภามหาวทิยาลยัในการประชมุตอ่ไป   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  7/2552  ในวนัพธุ ท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552   เวลา 13.00 น.  

ณ  ห้องผดงุชาต ิ  อาคารอํานวยการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                   ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


