
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 7/2551 

เม่ือวันศุกร์ ที่  25 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์         นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ        อปุนายกสภามหาวทิยาลยั   รองประธาน 

3. ดร.มณฑิชา เครือสวุรรณ์         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

4. ดร.จํารัส  นองมาก         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

5. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

6. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

7. นายอาดือนา นิโด         แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

             กรรมการสภาโดยตําแหน่ง    กรรมการ 

8. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน          อธิการบดี กรรมการสภาโดยตําแหน่ง  กรรมการ 

9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว          กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

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

11. ผศ.ดร.ธงชยั เครือหงษ์         กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

12. นายชยัราช  จลุกลัป์         กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

13. ผศ.สมุาล ี จิระจรัส         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด         รองอธิการบดี     เลขานกุาร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ       ลาประชมุ 

2. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ       ลาประชมุ 

3. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ       ลาประชมุ 

4. รศ.ดร.ประสาท  สืบค้า         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ       ลาประชมุ 

5. นางสาวพจมาน เครือสนิธุ์        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ             ลาประชมุ 

6. นายวิชยั  ศรีขวญั         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ      ลาประชมุ 

7. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์        กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา  ลาประชมุ      

8. ผศ.สมทรง  นุม่นวล         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา  ลาประชมุ 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. นางสาวกตัตกิา  สขุกาล  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3. นายวรชาต ิ การเก่ง  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
1. ผศ.เผดจ็  นวนหน ู ผู้ อํานวยการกองพฒันานกัศกึษา 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  3.2 

2. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการฯ 

            ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.1 

3. นายชรินทร์  ฉวาง        อาจารย์ประจําหลกัสตูรการบริหารธุรกิจบณัฑิต  

          ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 
  

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.1  ประธาน  ได้แนะนํากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  ท่ีได้รับการโปรด

เกล้าฯแตง่ตัง้  ตัง้แตว่นัท่ี  8  กรกฎาคม  2551  และแนะนํากรรมการสภามหาวทิยาลยัชดุใหม ่ 

ซึง่มหาวิทยาลยัจะดําเนินการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สายสะพายตามขัน้ตอนของระเบียบ  

วิธีปฏิบตัสํิาหรับกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิตอ่ไป 

 1.2  นายกสภามหาวทิยาลยั  และกรรมการสภามหาวทิยาลยั  ได้แสดงความยนิดี 

แก่อธิการบดี  ท่ีได้รับรางวลั  ศษิย์เก่าเกียรตยิศของคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.3  สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา ได้รับเทียบมาตรฐานการศกึษา     

ของผู้สอบไลไ่ด้ปริญญาตรีทางนิตศิาสตร์จากคณะนิตศิาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

โดยเทียบให้ไมต่ํ่ากวา่ผู้สอบไลไ่ด้ปริญญาตรีทางนิตศิาสตร์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  หรือมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ตัง้แตว่นัท่ี  11  มิถนุายน  2551   

 1.4  คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพได้รับการตรวจเพื่อรับรองมหาวทิยาลยั 

และคณะพยาบาลและวทิยาศาสตร์สขุภาพจากสภาการพยาบาล  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2551  

ซึง่คณะกรรมการมีข้อสงัเกต 2 ประการคอื  การจดัตัง้คณะท่ีดําเนินการผลติบณัฑิตสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์  ซึง่เป็นศาสตร์เฉพาะและเป็นศาสตร์หนึง่ในกลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ   จงึควรตัง้



เป็นคณะพยาบาลศาสตร์  เพ่ือผลติบณัฑิตด้านพยาบาลศาสตร์  กบัข้อกําหนดให้ผู้บริหาร

หนว่ยงานท่ีผลติบณัฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  จะต้องมีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้ 1 

 1.5  ศนูย์วทิยสนเทศ (AIC) ซึง่เป็นสาํนกังานสว่นหน้าของมหาวทิยาลยั ได้จดัอบรม

หลกัสตูรภาษาองักฤษสําหรับผู้บริหารของหนว่ยงานภาครัฐ  เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2551           

ซึง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและหวัหน้าสว่นราชการเข้ารับการอบรมด้วย   ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ 

มหาวิทยาลยัฯ  ได้รับการยอมรับด้านวิชาการจากหนว่ยงานภายนอก 

 1.6  สํานกังานวฒันธรรมแห่งชาต ิ(สวช.) ได้ประกาศยกยอ่ง ศาสตราจารย์ชวน   เพชรแก้ว 

เป็นปชูนียบคุคล ด้านการใช้ภาษาไทยปี  2551 

 1.7  นางสาวอนรัุกษ์  บลินุ้ย อาจารย์สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ 

ได้รับเชิญเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหวา่งวนัท่ี  4 - 7  ธนัวาคม  2551 

 1.8  ได้มีการประชมุร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหวา่ง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีกบั บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน)  โดยความร่วมมือ          

จะดําเนินการตอ่ไปภายใต้หลกัการท่ีสําคญั 3 ประการ  คือ  

1) ความร่วมมือในการพฒันาบคุลากรร่วมกนั 

2) เน้นท่ีคณุภาพของกระบวนการและผลผลติจากความร่วมมือ 

3) จดัให้มีคณะกรรมการร่วมในการบริหารโครงการความร่วมมือและประเมินการเรียน
การสอนทกุภาคเรียน  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2551 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ท่ี 6/2551 ซึง่ประชมุเม่ือ    

วนัศกุร์ท่ี  27 มิถนุายน 2551 โดยมีข้อแก้ไข  ดงันี ้

2.1  ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย 

กองทนุสวสัดภิาพนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 ข้อเสนอแนะ 

“...มหาวทิยาลยัหลายแหง่ เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2537) ได้จดัตัง้กองทนุ…”  แก้ไข

เป็น “…มหาวทิยาลยัหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัตัง้กองทนุ...” 

2.2 ระเบียบวาระท่ี  5.7 พิจารณาออกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย 

การจ่ายเงินคา่ครองชีพ พ.ศ.  2551   “ด้วยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ...” แก้ไขเป็น  

“ด้วยภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ...” 

 

 

 



ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2551 

3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2551  
  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1 พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา

อนปุริญญา และประกาศนียบตัร

บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏั                

สรุาษฎร์ธานี 

อนมุตัใิห้ปริญญา อนปุริญญา  และ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

-  อนปุริญญา  จํานวน  10  คน 

-  ปริญญาตรี  จํานวน  467  คน 

-  บณัฑิตศกึษา  จํานวน  19  คน 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 

    1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา 

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา 

2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ                

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลนกัศกึษาทาง

อินเตอร์เน็ต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญา

บตัรให้บณัฑิต 

3. หลกัเกณฑ์การแตง่ตัง้

คณะกรรมการควบคมุภาคนิพนธ์

สําหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

กําหนดไว้เช่นเดียวกบัการสอน              

1 รายวิชา 

5.2 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาคณะกรรมการตดิตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยัและผลงานในตําแหน่ง

คณบดี 

 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั

และผลงานในตําแหน่งคณบดี              

ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัฯ ท่ี 

005/2551 ซึง่แนบท้ายวาระนี ้

1. งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งคําสัง่

ของสภามหาวทิยาลยัฯ ให้ผู้ ได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการทราบ 

2. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยั และผลงานใน



ตําแหน่งคณบดีตามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัฯ ท่ี 005/2551 ลงวนัท่ี 27 

มิถนุายน 2551 ได้ประชมุเพ่ือพิจารณา

และออกประกาศคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตดิตามฯ เร่ืองรูปแบบ

และวิธีการเสนอช่ือบคุคลภายนอก        

เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลยั และผลงาน             

ในตําแหน่งคณบดีตามรายละเอียด        

ของประกาศแนบท้ายวาระนี ้

 

5.3 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยัตามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัฯ ท่ี 004/2551                 

ซึง่แนบท้ายวาระนี ้

1. งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งคําสัง่

ของสภามหาวทิยาลยัฯ ให้ผู้ ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการฯ 

รับทราบแล้ว 

2. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

สง่เสริมกิจการของมหาวิทยาลยั ได้

ประชมุครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 9 

กรกฎาคม 2551 เพ่ือพิจารณาออก

ประกาศคณะกรรมการฯ เร่ือง

กฎเกณฑ์และวิธีการเสนอช่ือบคุคล

เพ่ือเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการ

สง่เสริมกิจการของมหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒิุตามรายละเอียดของ

ประกาศแนบท้ายวาระนี ้

 

5.4 พิจารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี        

วา่ด้วย กองทนุสวสัดภิาพของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั             

สรุาษฎร์ธานี พ.ศ.2551 

เห็นชอบหลกัการออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

วา่ด้วย กองทนุสวสัดภิาพของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั              

สรุาษฎร์ธานี พ.ศ.2551 โดยให้นํา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ 

1. งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้ง 

กองพฒันานกัศกึษาเพื่อทราบมตขิอง

สภาฯ พร้อมเง่ือนไขการปรับปรุงเสนอ

สภาฯ อีกในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

2. กองพฒันานกัศกึษาได้แก้ไข

ปรับปรุงระเบียบตามข้อเสนอแนะของ



ไปปรับปรุงแก้ไข และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาในครัง้ตอ่ไป 

คณะกรรมการสภาฯ เรียบร้อยแล้ว

และนําเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ เพ่ือ

พิจารณาออกระเบียบนี ้ 

ในวาระสืบเน่ืองท่ี 3.2 

5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร 

สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบตามท่ี

อธิการบดีขอถอนหลกัสตูร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา 

การเงินและการธนาคารไปปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาฯ เพ่ือพจิารณาในการประชมุ 

ครัง้ตอ่ไป 

1.งานเลขานกุารได้แจ้งคณะวิทยาการ

จดัการทราบพร้อมเง่ือนไขในการ

ปรับปรุงและให้นําเสนอสภาฯ ในการ

ประชมุครัง้ตอ่ไป 

2.คณะวิทยาการจดัการได้ดําเนินการ

แก้ไขและปรับปรุงหลกัสตูรตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาฯ 

และนําเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณา  

ในระเบียบวาระท่ี 5.2 

5.6 พิจารณาอนมุตัแิผนปฏิบตัิ

ราชการ 4 ปี  (พ.ศ.2551 – 2554)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

และแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

ราชการ  การบริหารมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ.2551 - 

2554 

อนมุตัแิผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี              

(พ.ศ.2551 – 2554)  มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีและแผนกลยทุธ์

และแผนปฏิบตัริาชการ  การบริหาร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

พ.ศ.2551 - 2554 

1. งานเลขานกุารได้แจ้งกองนโยบายฯ

เพ่ือทราบพร้อมข้อเสนอแนะที่จะต้อง

แก้ไขปรับปรุงในแผนฯ ฉบบันีแ้ละการ

จดัทําแผนฯ ในโอกาสตอ่ไป 

2. กองนโยบายฯ ดําเนินการแก้ไข

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและจดัสง่ไป

ยงัคณะ ศนูย์ สํานกั  ในมหาวิทยาลยั

หน่วยงานละ 5 เลม่ และจดัสง่ไป 

ก.พ.ร. และ สกอ. เม่ือวนัท่ี 16 

กรกฎาคม 2551 

5.7 พิจารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย  การจ่ายเงินคา่ครองชีพ     

พ.ศ. 2551 

 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                

การจ่ายเงินคา่ครองชีพ     พ.ศ. 2551 

 

1. งานเลขานกุารได้แจ้งผู้ เก่ียวข้องเพื่อ

จดังบประมาณและจ่ายเงินคา่ครอง

ชีพแก่บคุลากรของมหาวิทยาลยัทกุ

ประเภท ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน  2551

เป็นต้นไป 

2. แจ้งขา่วสารข้อมลูเหลา่นีใ้ห้บคุลากร

ของมหาวิทยาลยัฯ ทราบ 

3. กองคลงัได้เบิกจ่ายคา่ครองชีพ

ให้แก่บคุลากรของมหาวิทยาลยัตาม

ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัท่ี30 มิถนุายน2551 



5.8 พิจารณาออกระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย  กองทนุเพิ่มพนูเพื่ออนาคต      

พ.ศ. 2551 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย  กองทนุ

เพิ่มพนูเพื่ออนาคต พ.ศ. 2551 

1. งานเลขานกุารได้แจ้งประสาน

ผู้ เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้เป็นไป

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั           

สรุาษฎร์ธานี 

2. ประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรของ

มหาวิทยาลยัฯ ให้ทราบความสําคญั

ของระเบียบนี ้

3. เปิดรับสมคัรสมาชิกกองทนุเพิ่มพนู

เพ่ืออนาคต พ.ศ. 2551  ตัง้แตว่นัท่ี  

30  มิถนุายน  2551   ถึงวนัท่ี 11

กรกฎาคม  2551  มีผู้สมคัรเป็น

สมาชิกจํานวน  285  คน จากบคุลากร

ทัง้หมด  610 คน คดิเป็นร้อยละ 

46.72 

 

3.2 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาออกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏั       

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย กองทนุสวสัดภิาพนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
  ข้อเทจ็จริง  
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มถินุายน 2551 มีมติ

เห็นชอบในหลกัการของระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย กองทนุสวสัดภิาพ

นกัศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551 โดยให้มหาวิทยาลยันําข้อเสนอแนะของ

สภามหาวทิยาลยัไปปรับปรุงและตรวจสอบความถกูต้องของระเบียบดงักลา่วให้สมบรูณ์  

แล้วนําเสนอสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 7/2551  บดันี ้ มหาวทิยาลยัได้แก้ไขปรับปรุง

ตามข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ข้อพจิารณา 
  พิจารณาให้ความเห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย กองทนุ

สวสัดภิาพนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551   
  มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย กองทนุสวสัดภิาพ

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พ.ศ. 2551  โดยให้แก้ไข “ ข้อ 15  การเลกิกองทนุต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัและท่ีประชมุ   กําหนดเงื่อนไข....”  



เป็น  “ข้อ 15   การเลกิกองทนุต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั   

 ภายหลงัการเลกิกองทนุให้คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัประชมุเพ่ือกําหนดเงื่อนไข

การชําระบญัชี   แล้วประกาศให้ทราบทัว่กนั” 
   

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 การบริหารเงินนอกงบประมาณ (รายจา่ยจริง) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2551 

ปีงบประมาณ 2551  

4.2 แจ้งเพื่อทราบระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วยการจ่ายเงินคา่ครองชีพ 

พ.ศ. 2551 

4.3 แจ้งเพื่อทราบระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย กองทนุเพิ่มพนูเพื่อ

อนาคต พ.ศ. 2551 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบ 
ข้อเสนอแนะ 
จากแจ้งเพื่อทราบในข้อ  4.2  และ  4.3  คณะกรรมการสภาฯ  ได้มีข้อเสนอแนะ  ดงันี ้

1. ในการกําหนดช่วงเวลาให้ใช้ระเบียบเป็นเวลานานเท่าใด  ควรมีฐานข้อมลูสนบัสนนุ

เพ่ือให้เห็นปัญหาและความจําเป็นในการใช้ระเบียบนี ้ในการชว่ยเหลือบคุลากร 

2. การกําหนดวงเงินงบประมาณรายจา่ยของมหาวทิยาลยัฯ ตามข้อบงัคบัท่ีประกาศใช้  

ควรกําหนดแหลง่และหมวดเงินด้วยวา่ เป็นหมวดเงินกองทนุสวสัดกิาร หรือกองทนุสะสม เป็นต้น 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ มหาวทิยาลัย    

ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
   ด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.)  ตามคําสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ท่ี 131/2551 ลงวนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2548  โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุ

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกต,ิภาค กศ.บท. และ Ex.BA. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี 16 

กรกฎาคม 2551 และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี  6/2551  ได้เห็นชอบให้เสนอ

ช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา อนปุริญญา  

และประกาศนียบตัรบณัฑิต  จํานวน  88  คน 
  มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา อนปุริญญา  และประกาศนียบตัรบณัฑิต 

จํานวน 88 คน ดงันี ้



1. ระดบัอนปุริญญา      จํานวน      2  คน 

2. ระดบัปริญญาตรี     จํานวน   65 คน 

3. ระดบับณัฑิตศกึษา      จํานวน   21  คน  

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต   จํานวน     1   คน 

 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน   12  คน 

 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน     3   คน 

 ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน     5  คน 
        รวม จาํนวน  88  คน 

 

5.2  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี   
  ตามท่ีคณะวทิยาการจดัการได้พฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต   

สาขาวิชาการเงินและการธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สงัคม     

และความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยยดึหลกัเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ                 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  21  กมุภาพนัธ์ 

2548  โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาในการประชมุสภามหาวิทยาลยั   ครัง้ท่ี 6/2551  

เม่ือวนัท่ี  27  มิถนุายน  2551  ซึง่สภามหาวิทยาลยัให้มหาวิทยาลยัได้นําข้อเสนอของกรรมการ 

สภาฯ  ไปตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงทัง้ด้านความถกูต้องการพิมพ์รหสัรายวิชา และแผนการเรียน

ตลอดหลกัสตูร บดันีค้ณะวิทยาการจดัการได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว   จงึเสนอ

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูร   
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาวิชา

การเงินและการธนาคาร 
 

5.3  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  จรรยาบรรณ                   
ของบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551  

ด้วยสภามหาวิทยาลยัได้ออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย  

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

พ.ศ. 2549  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21  มิถนุายน  2549  เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 45  

และมาตรา 46  แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  

ก่อนท่ี  ก.พ.อ.  จะออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี  8  พฤษภาคม  2550  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  

(ก.พ.อ.)  ได้ออก “ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา”    



มหาวิทยาลยัจงึได้ดําเนินการเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาออกข้อบงัคบัฯ  วา่ด้วย  

จรรยาบรรณฯ  แทนฉบบั  พ.ศ.  2549  เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  14 (9)   

ท่ีกําหนดให้  ก.พ.อ.  “กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึมี ในสถาบนัอดุมศกึษา”  มหาวทิยาลยัจงึได้   

“ร่าง”  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย  จรรยาบรรณของบคุลากร    

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาออกเป็นข้อบงัคบัฉบบัท่ี

นําเสนอในระเบียบวาระนีโ้ดยได้ดําเนินการมาตามลาํดบั  ดงันี ้

                   1.  มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการให้บคุลากรของมหาวทิยาลยัทกุประเภทได้แสดงความ

คดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากฉบบั พ.ศ. 2549   

  2. นําเสนอร่างข้อบงัคบัฉบบัท่ีได้ดําเนินการตามข้อ 1  พร้อมแนบสรุปความเห็น 

และข้อเสนอแนะของบคุลากรเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  9/2550  เม่ือวนัท่ี  20  

กนัยายน  2550  และสภามหาวิทยาลยัได้เสนอแนะให้เพิ่มจรรยาบรรณของบคุลากรสายวชิาการ

โดยเฉพาะ  ซึง่มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการเพื่อรับฟังความเห็นจากบคุลากรอีกครัง้หนึง่  (ครัง้ท่ี 2)   

เม่ือวนัท่ี  26  กนัยายน  2550 

 3.  คณะกรรมการจดัทําร่างข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัตามคําสัง่ท่ี  2454/2550  

ได้พิจารณาปรับปรุงร่างจากข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัและความเห็นของบคุลากร  เม่ือวนัท่ี  

26  ธนัวาคม  2550 

 4.  มหาวทิยาลยันําร่างข้อบงัคบัฯ เสนอท่ีอบรมอาจารย์  เร่ืองศาสตร์และศลิป์การเป็น

อาจารย์มหาวทิยาลยัพจิารณาฉบบัร่างตามข้อ 3  เม่ือวนัท่ี  25  มีนาคม  2551  เพ่ือให้อาจารย์ท่ี

เข้าอบรมให้พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 5.  คณะกรรมการจดัทําร่างข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัตามคําสัง่ท่ี  0731/2551   

ได้ประชมุพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบงัคบันีอี้กครัง้หนึง่  เม่ือวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2551  เพ่ือนําเสนอ

สภามหาวทิยาลยัพจิารณาออกเป็นข้อบงัคบั 
  มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบหลกัการให้ออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  จรรยาบรรณ

ของบคุลากร  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ. 2551  โดยให้นําข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลยัไปปรับปรุง ตรวจสอบและเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
  ข้อเสนอแนะ 
  1.  ในเชิงโครงสร้างของข้อบงัคบัฯ ควรเพิม่ข้อท่ีวา่ด้วยจรรยาบรรณตอ่นกัศกึษา 

และผู้ รับบริการ ไว้เป็นกรณีเฉพาะ 

 2.  ควรตรวจสอบด้านโครงสร้างองค์กร และกลไก ข้อกําหนด  การบริหารจดัการ 

และการลงโทษทางจรรยาบรรณ  ต้องสอดคล้องและรับกนัทัง้ 6 ระดบั 



 3.  เพิ่มในข้อ  14 (6)  “กระทําผิดจรรยาบรรณตามข้อบงัคบันี”้ 

 

5.4  พจิารณาอนุมัตแิผนพัฒนาบุคลากรระยะ  4  ปี  (พ.ศ.  2551 – 2554)    
มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 เพ่ือให้การพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามเป้าหมายท่ีจะเป็นมหาวทิยาลยั  

ท่ีจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีถึงระดบัปริญญาเอก  และมีการจดัการศกึษาท่ีหลากหลาย    

โดยมหาวทิยาลยัจะต้องพฒันาบคุลากรให้สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกให้ได้ถงึร้อยละ 70        

ใน 5 ปีข้างหน้า   ตลอดจนให้บคุลากรมีผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเพิม่ขึน้ 

และเพื่อให้การพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยัได้พฒันาครอบคลมุทกุหน่วยงาน   มีการกํากบั   

ตดิตามการดาํเนินงาน   ตลอดจนสามารถประเมินสมัฤทธิผลของแผนพฒันาบคุลากรและนําผล

การประเมนิไปใช้ปรับปรุง   การดําเนินงานตามแผนพฒันาบคุลากรได้   มหาวิทยาลยัจงึขออนมุตัิ

แผนพฒันาบคุลากรระยะ 4  ปี  (พ.ศ.  2551 – 2554)  ตอ่สภามหาวทิยาลยัฯ 
มตทิี่ประชุม 

  อนมุตัแิผนพฒันาบคุลากรระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2551 – 2554)  มหาวทิยาลยัราชภฏั               

สรุาษฎร์ธานี 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศกึษาเง่ือนไขการให้ทนุของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา เพ่ือสนบัสนนุ

โครงการให้ทนุศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก (SRU Academy) 

2. ควรทําแผนยทุธศาสตร์มารองรับการศกึษาของบคุลากรโดยให้ทนุศกึษาตอ่ระดบั

ปริญญาเอก   หากไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทนุการศกึษาจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 

5.5  พจิารณาเปล่ียนช่ือ  “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ”   
เป็น  “คณะพยาบาลศาสตร์” 
 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2551  เม่ือวนัท่ี  24  มกราคม  2551   

มีมตอินมุตัจิดัตัง้  “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ”   เพ่ือรับผิดชอบการผลติบณัฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สขุภาพแล้วนัน้    เม่ือวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2551    

คณะอนกุรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบนัการศกึษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ของสภาการพยาบาลได้มาตรวจ   เพ่ือให้การรับรองสถาบนัในการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ของคณะพยาบาล และวิทยาศาสตร์สขุภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามข้อบงัคบัสภา

การพยาบาล  วา่ด้วย  หลกัเกณฑ์การรับรองสถาบนัการศกึษาวชิาการพยาบาลและผดงุครรภ์  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  สงิหาคม  2550    โดยคณะกรรมการได้แนะนําในการจดัตัง้คณะท่ีดําเนินการผลติ

บณัฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   ซึง่เป็นศาสตร์ท่ีผลติบณัฑิตวิชาชีพเฉพาะนัน้   จะจดัตัง้เป็น  



“คณะพยาบาลศาสตร์”   และข้อบงัคบัดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้บริหารหนว่ยงาน ท่ีผลติบณัฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องมีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้ 1   

 กรณีดงักลา่วมหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาเปลี่ยนช่ือจาก 

“คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ”  เป็น  “คณะพยาบาลศาสตร์”   ตัง้แตว่นัท่ี  25  กรกฎาคม  

2551 
  มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือ  “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ”  เป็น   

“คณะพยาบาลศาสตร์” 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
            6.1  โครงการฝึกอบรม "ศาสตร์และศลิป์แห่งการเป็นอาจารย์มหาวทิยาลัย” 
       ตามท่ีมหาวิทยาลยั ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหวา่ง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  กบั  บริษัท  การบนิไทย  จํากดั  (มหาชน)  ดงันัน้ในการผลติ

บณัฑิตจงึได้จดัโครงการฝึกอบรม "ศาสตร์และศลิป์แห่งการเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยั”  
ระหวา่งวนัท่ี  30 – 31 กรกฎาคม  2551  ณ  ห้อง 3112  อาคาร 3  ชัน้ 11  สํานกังานใหญ่   
บริษัท  การบนิไทย  จํากดั (มหาชน)  เพ่ือพฒันาอาจารย์พิเศษ  เพิ่มสมรรถนะด้านความเป็นครู   
ทัง้การจดัทําแผนการสอน  การจดัทําสื่ออปุกรณ์และการวดัประเมินผลการศกึษา   ของบคุลากร 
ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สอนของบริษัท  การบนิไทย  จํากดั  (มหาชน)  จงึเสนอให้สภามหาวทิยาลยั ฯ 

รับทราบ   
6.2  การประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 

 มหาวทิยาลยัมีนโยบายประหยดัการใช้พลงังาน เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล  

ทัง้นีใ้นปัจจบุนัมหาวทิยาลยัมีคา่ใช้จ่ายในด้านพลงังานอยูใ่นระดบัสงู  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยั ฯ  

เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ  
1. ให้ศกึษาการนําพลงังานทางเลือกมาใช้  เชน่  พลงังานลม  พลงังานนํา้ 

2. ลดการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไมจํ่าเป็นและสาํรวจเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในสํานกังาน 

3. วางแผนการเดนิทางโดยรถยนต์ 
4. สร้างจิตสํานกึการประหยดัพลงังาน 

5. รณรงค์การใช้จกัรยานแทนการใช้จกัรยานยนต์อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม 
 

  

 



 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี  8/2551  วนัศกุร์ท่ี  29  สงิหาคม  พ.ศ. 2551   

เวลา  13.00  น.  ณ ห้องผดงุชาต ิ  
 

เลิกการประชุม เวลา 17.00 น. 
 

ปัทมาวดี สําเนียงหวาน        ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด 

ผู้บนัทกึการประชมุ                          ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 


