
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 7/2552 

วันพุธ ที่  22  กรกฎาคม  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. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

5. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

7. รศ.สณีุย์   ลอ่งประเสริฐ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

11. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล 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.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. 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.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 



 

 

  

 

6. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

7. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

8. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ ลาประชมุ 

9. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัและนิตกิาร 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.   นางโสภา   ปุ่ นสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 4.1 

 2.   ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

 3.   ผศ.นรินทร์   สขุกรี รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศกึษา 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 4.   นายวสนัต์    สทุธโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 อธิการบดีขอลาประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ ครัง้ท่ี 7/2552  เพ่ือไปร่วมลงนามความร่วมมือกบั

สํานกังาน  ก.พ.ร.  ในการดาํเนินโครงการพฒันาหลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐสมยัใหมสํ่าหรับผู้บริหาร

ระดบักลางในสว่นภมูิภาค  ณ  โรงแรมแลนด์มาร์ค  กรุงเทพมหานคร  และมอบหมายให้  รศ.สณีุย์                        

ลอ่งประเสริฐ    รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี  เข้าประชมุแทน  

 เร่ืองท่ีประธานให้รองอธิการบดีแจ้งท่ีประชมุทราบ 

  1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์   คปุต์กาญจนากลุ  รองอธิการบดี  ได้สรุปสาระการประชมุ

วิชาการระดบัชาต ิ“2552  ปีแห่งคณุภาพการอดุมศกึษาไทย”  เม่ือวนัท่ี  2 – 3   กรกฎาคม  2552   

 



 

 

  

 

 

ณ  ศนูย์การแสดงสนิค้าและการประชมุอิมแพ็คเมืองทองธานี  จงัหวดันนทบรีุ  ซึง่ท่ีประชมุมีหวัข้อสําคญั  ดงันี ้ 

 (1)  อดุมศกึษาไทยกบัการพฒันาประเทศ : ภาพสะท้อนความเป็นจริงในปัจจบุนัและ                   

แนวทางในอนาคต  โดย  นายจริุนทร์  ลกัษณวิศษิฏ์   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

 (2)  ทิศทางการพฒันาอดุมศกึษาไทยในศตวรรษที่ 21 :  การยกระดบัคณุภาพการศกึษา                            

สูค่วามเป็นเลศิ  โดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์   พาณิช 

 (3)  การพฒันาบณัฑิตแบบองค์รวมด้วยบรูณาการศาสตร์  โดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์ 

จรัส   สวุรรณเวลา 

 (4)  ธรรมาภิบาลในสถาบนัอดุมศกึษา : บทบาทและความรับผิดชอบของสภามหาวทิยาลยั 

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน    

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 2.  รายงานผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัด้านการวิจยัโดย สกอ.  ซึง่มหาวิทยาลยัราชภฏั                                    

สรุาษฎร์ธานีอยูใ่นลําดบัท่ี 35 และอยูใ่นอนัดบั 6  ในการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัราชภฏั  (รายละเอียด                           

ดงัเอกสารแนบ)  

 3.  สรุปขา่วขนุทะเลฉบบัพเิศษท่ีมหาวิทยาลยัได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ  ดงันี ้

  (1)  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีประกาศ  10  ยทุธศาสตร์ปราบไข้หวดัใหญ่  2009                         

ด้วยการวาง  10  มาตรการ  เพ่ือป้องกนัและควบคมุโรคอยา่งรอบด้าน 

  (2)  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้ตกลงความร่วมมือกบั  สกว.  ร่วมลงทนุ  6,000,000  บาท  

(หกล้านบาท)  ในการพฒันาโจทย์วิจยัและสนบัสนนุงานวิจยัเชิงพืน้ท่ีในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

  (3)  คณะครุศาสตร์  จฬุา่ลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เลือก  ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว  เป็น 1 ใน 7  

ศษิย์เก่าเกียรตยิศ  ประจําปี  2552  ในฐานะเป็นผู้ ทําคณุประโยชน์ตอ่วิชาชีพและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ                 

อยา่งกว้างขวาง 

  (4)  มหาวทิยาลยัจดัประเมนิคณุภาพภายใน  ประจําปีการศกึษา  2551  ระหวา่งวนัท่ี  9 – 20  

กรกฎาคม  2552 

  (5)  มหาวทิยาลยัจดัดีเบตนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  เม่ือวนัท่ี  19                  

กรกฎาคม  2552   เพ่ือสนบัสนนุการเลือกตัง้ตามวถีิประชาธิปไตยและให้ข้อมลูประชาชนในการตดัสนิใจ                

เลือกผู้สมคัรพร้อมรณรงค์ประชาชนพร้อมใจไปใช้สทิธ์ิเลอืกตัง้ในวนัท่ี  26  กรกฎาคม  2552   

  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)    
   
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 6/2552  ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 25       

มิถนุายน  พ.ศ.  2552   โดยไมมี่การแก้ไข   



 

 

  

 

  

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2552 
 3.1  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระ 3.1 : เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 5.3 พจิารณา  
                ออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ          
                ผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552 
 มตทิี่ประชุม 
 ประธานขอความเห็นตอ่ท่ีประชมุและท่ีประชมุเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในระเบยีบ

วาระที่  5.5 
 

 3.2  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 
 

อนมุตัใิห้ปริญญา    ดงันี ้

- ปริญญาตรี    จํานวน   240   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   19   คน 

 
 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ    

ทางอินเตอร์เน็ต 

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ 

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิตตอ่ไป 
 

5.2 พิจารณาออกข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  การลาออกจากราชการ   

พ.ศ.  2552 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                

การลาออกจากราชการ  พ.ศ.  2552 
 

1. แจ้งกองการเจ้าหน้าท่ีทราบ 

ข้อบงัคบัฯ 

2. กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อบงัคบัฯ        

ให้หน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว  
  

5.3 พิจารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  การศกึษาระดบัอนปุริญญา

และระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2552 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบให้ออกข้อบงัคบัดงักลา่ว        

โดยให้แก้ไขช่ือข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วย  

การศกึษาระดบัอนปุริญญาและ  

ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  เป็น

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั               

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การศกึษา

ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2552  และ

แก้ไขข้อบงัคบัฯ  ตามข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา  

1.เสนอนายกสภาฯ ลงนามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

วา่ด้วย  การศกึษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ.  2552   ลงวนัท่ี 25 มิถนุายน 

2552 

2. แจ้งข้อบงัคบัฯ  ให้หน่วยงานและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 
 
 



 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 มหาวิทยาลยั    
 

 

5.4  พจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคล

เพ่ือให้นายกสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้

เป็นคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั   

ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สธุรรม อารีกลุ

ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สทุศัน์ ยกส้าน

กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิช์ยั 

นิรัญทวี  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์ 

วฒันาธร  กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โนรี ใจใส่

กรรมการ 

6.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี

เลขานกุาร 

ให้คณะกรรมการฯ  มีอํานาจ                

หน้าท่ีตามความในมาตรา  50              

แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยั         

ราชภฏั  พ.ศ.  2547  และข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี     

วา่ด้วย   คณะกรรมการตดิตาม   
 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547                   

พร้อมทัง้กําหนดขอบขา่ยและ               

วิธีการดําเนินงานของคณะ        

กรรมการฯ   เสนอสภามหาวิทยาลยั

เพ่ือให้ความเหน็ชอบ 
 
 

แจ้งบคุคลท่ีเก่ียวข้องทราบคาํสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

019/2552 เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวทิยาลยั  ลงวนัท่ี 25 

มิถนุายน  พ.ศ. 2552 แล้ว 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.5  พจิารณาให้ความเห็นชอบ

บคุคลเพื่อให้นายกสภามหาวทิยาลยั

แตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตดิตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานใน

ตําแหน่งคณบดี     โดยยกเว้นการใช้

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั             

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย คณะกรรมการ  

ตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผล

งานในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ. 2547 

ข้อ 6 วรรคหนึง่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานใน

ตําแหน่งคณบดี  โดยยกเว้นการใช้

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั           

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย คณะกรรมการ

ตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผล

งานในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ.  2547  

ข้อ 6 วรรคหนึง่  ความวา่ “แตท่ัง้นี ้ 

จะมีวาระตดิตอ่กนัไม่ได้”        

ประกอบด้วย 

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 

6.หวัหน้าสํานกังานคณบดีของคณะ 

ท่ีถกูตดิตามตรวจสอบและประเมินฯ

เลขานกุาร 

ให้คณะกรรมการฯ  มีอํานาจหน้าท่ี

ตามความในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ 
 

และประเมินผลงานในตําแหน่ง

คณบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ 8  พร้อมทัง้

กําหนดขอบขา่ยและวิธีการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ   

เสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้   
 

แจ้งบคุคลท่ีเก่ียวข้องทราบคาํสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

020/2552 เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตดิตาม  ตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานในตําแหน่งคณบดี  ลงวนัท่ี         

25 มิถนุายน  พ.ศ. 2552  แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 ความเห็นชอบ 
 

 

5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรฝึกอบรมนกัวิชาการ

อดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั         

สรุาษฎร์ธานี 

 

เห็นชอบหลกัสตูรฝึกอบรมนกัวิชาการ

อดุมศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั          

สรุาษฎร์ธานี 

แจ้งบณัฑิตวิทยาลยัทราบมตสิภา

มหาวิทยาลยัฯ  แล้ว 

  
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

4.1 เพื่อทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามบัญชีเกณฑ์คงค้างรายไตรมาสที่ 3 
                (เมษายน – มิถุนายน  2552)  ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้

 มติทปีระชุม 
 รับทราบ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรมีบทสรุปท่ีเป็นข้อเสนอแนะในการดําเนินการสําหรับผู้บริหาร 

 2.  ควรมีการแบง่กลุม่หนว่ยงานท่ีใช้จา่ยงบประมาณ  แบง่เป็นระดบัดีมาก  ระดบัดี  ระดบัปรับปรุง  

เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตดิตามเร่งรัดหน่วยงานให้มีการดําเนินงานตามเป้าหมายให้สําเร็จได้ 

 3.  ควรสรุปยอดรวมของการเบกิจ่ายงบประมาณควบคูก่บัการจดัทํารายงานแสดงการเบกิจ่าย                     

รายไตรมาส  

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  14  กรกฎาคม  2552  และเห็นชอบ               

ให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  จํานวน  91  คน   

และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  6/2552   เม่ือวนัท่ี  17  กรกฎาคม  2552   ได้พิจารณา

เสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา   ตอ่สภามหาวิทยาลยั   จํานวน  27   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา   ดงันี ้

  ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            91  คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน            27 คน 



 

 

  

 

  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน            12 คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน            12   คน 

  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน             3 คน 
    

5.2  พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  เงนิค่ากิจกรรม 
 นักศกึษาและกิจกรรมหอพัก  พ.ศ.  2552   

 ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองประเทศและ              

ของโลกในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็ว  กรณีดงักลา่วประชาชน  สงัคมและประเทศ

จะต้องมีสว่นรับรู้และมุง่ท่ีจะกระทําเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วไปในทางที่ดีและก่อประโยชน์ 

 ข้อเท็จจริงดงักลา่ว  นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในฐานะประชาชนในสงัคมและ         

จะสําเร็จการศกึษาเป็นบณัฑิตไปรับผิดชอบสงัคมและประเทศชาตติอ่ไป  จงึควรท่ีมหาวิทยาลยัจะได้                 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นกัศกึษาเป็นบคุคลท่ีเป็นท่ีพึง่ของสงัคมได้   

เพ่ือท่ีมหาวทิยาลยัจะได้ดําเนินการจดักิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอ่กรณีดงักลา่ว  มหาวิทยาลยั 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  เงินคา่กิจกรรม                

นกัศกึษาและกิจกรรมหอพกั  พ.ศ.  2548  และออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                         

เงินคา่กิจกรรมนกัศกึษาและกิจกรรมหอพกั พ.ศ. 2552  
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  เงินคา่กิจกรรมนกัศกึษา 

และกิจกรรมหอพกั  พ.ศ.  2552   โดยแก้ไขระเบียบฯ  ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภามหาวทิยาลยั     
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรแก้ไขระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  เงินคา่กิจกรรมนกัศกึษา 

และกิจกรรมหอพกั  พ.ศ.  2552  

 (1)  บรรทดัท่ี 1  เพิม่เตมิข้อความจาก “เงินคา่กิจกรรมนกัศกึษา” เป็น  “เงินคา่กิจกรรมนกัศกึษา                   

และกิจกรรมหอพกั” 

 (2)  ข้อ 2  ตดัข้อความ “ภาคเรียนท่ี 1”  ออก 

 (3)  ข้อ 5.5  แก้ไขเป็น “เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินคา่กิจกรรมตามระเบียบนี”้ 

 (4)  ปรับเปลี่ยนตําแหน่งข้อ 6  เป็นข้อ 7  และข้อ 7  เป็นข้อ 6 

 (5)  ข้อ 10.2.3  แก้ไขเป็น “ประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา” 

 2.  ควรกําหนดคํานิยามคําวา่ “นายกองค์การนกัศกึษา”  “ประธานสภานกัศกึษา” และ “หอพกั

มหาวิทยาลยั” 

 



 

 

  

 

 

5.3 พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การดาํเนินการ                        
     ทางวินัย  การสอบสวนพจิารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การส่ังพกั                           
     หรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ.  2552 
 1. พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  มาตรา 17  กําหนด              

ให้สภามหาวทิยาลยัออกข้อบงัคบัเพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีดําเนินการทางวนิยั  การออกจากราชการ              

การอทุธรณ์และการร้องทกุข์  ทัง้นี ้ ข้อบงัคบัท่ีออกดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นการขดัหรือแย้งกบัท่ีบญัญตั ิ            

ไว้ในพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2547  หรือหลักเกณฑ์  วธีิการและเงื่อนไขที่  
ก.พ.อ. กาํหนด 
 2. สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในการประชมุครัง้ท่ี 1/2549  เม่ือวนัท่ี  11  มกราคม   2549            

ได้ออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การสอบสวนพิจารณาในการดําเนินการทางวินยั

แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2549  ก่อนท่ี  ก.พ.อ.  จะออกประกาศ หลกัเกณฑ์  วิธีการ

ตามข้อ 1 

      ตอ่มา  ก.พ.อ.  ได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการดาํเนินการ

ทางวนิยัข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาจํานวน  5  ฉบบั  คือ 

  (1)  ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินยัข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ลงวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2550 

  (2)  ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการลงโทษทางวนิยัข้าราชการพลเรือนในสถาบนั อดุมศกึษา  

ลงวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2550 

  (3)  ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการสัง่พกัหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ลงวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2550 

  (4)  ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการอทุธรณ์  โทษภาคทณัฑ์  ตดัเงินเดือน  ลดขัน้เงินเดือน

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ลงวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2550 

  (5)  ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการดําเนินการทางวินยักบัข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีพ้นจากราชการไปแล้ว  ลงวนัท่ี  19  มิถนุายน  พ.ศ.  2550 

  ตอ่กรณีดงักลา่ว  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้จดัประชมุผู้บริหาร  นิตกิรและ

ผู้ เก่ียวข้องกบัการดําเนินการทางวินยัของมหาวิทยาลยัและสรุปจัดทาํเป็น  “ร่าง”  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
..........................  ว่าด้วย  การดาํเนินการทางวินัย  การสอบสวนพจิารณา  การลงโทษ  การออกจาก
ราชการ  การส่ังพกัหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. .... 
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกข้อบงัคบัของแตล่ะมหาวิทยาลยัเพื่อให้เป้นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ดงักลา่ว 

ตามเอกสารแนบระเบียบวาระนี ้

 



 

 

  

 

 มหาวิทยาลยัโดยอาศยัแนวทางตาม “ร่าง” ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาดงักลา่ว 

จดัทํา “ร่าง” ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การดําเนินการทางวินยั  การสอบสวน 

พิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสัง่พกัหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอทุธรณ์ 

และการร้องทกุข์  พ.ศ.  2552  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกใช้บงัคบัตอ่ไป 
มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การดําเนินการทางวินยั                                    

การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสัง่พกัหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน                        

การอทุธรณ์และการร้องทกุข์  พ.ศ.  2552   โดยแก้ไขข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตาม                                

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั   
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อ 3  แก้ไขข้อความจาก “ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาหรือพนกังานมหาวิทยาลยั”   

เป็น “ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาและพนกังานมหาวทิยาลยั”   

2.  ควรใช้ตวัเลขไทยในแบบฟอร์มของเอกสารท้ายข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั 

3.  ควรแจ้งสทิธ์ิในการอทุธรณ์ไว้ในตวัอยา่งคําสัง่ลงโทษด้วย 
 

5.4  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้ของบประมาณแผน่ดนิเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมและสํานกัหอสมดุ                  

เฉลมิพระเกียรต ิ 80  พรรษา  ในการรองรับสําหรับการเรียนการสอนนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั                          

ท่ีเพิม่จํานวนสาขาวิชาและนกัศกึษามากขึน้  สําหรับปีการศกึษา  2552  ประมาณ  13,000  คน  โดยขอ

งบประมาณแผน่ดนิปี  พ.ศ.  2552  จํานวน  150,000,000  บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิล้านบาท)  แตไ่ด้รับ                   

การจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิเพียง  142,500,000  บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)                         

ทัง้นีม้หาวิทยาลยัจะต้องจดัสรรเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัสมทบอีกจํานวน  7,500,000  บาท                             

(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

 ปัจจบุนัการดําเนินงานกิจการสภามหาวทิยาลยัไมมี่สํานกังานกิจการสภาฯ ท่ีเป็นเอกเทศ                   

แตไ่ด้ดําเนินการโดยใช้สถานท่ีของฝ่ายธุรการ  กองกลาง  สํานกังานอธิการบดีเป็นการชัว่คราว  จงึทําให้               

การดําเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลยัขาดเอกภาพและประสทิธิภาพในการอํานวยความสะดวกทัง้ในงาน

ด้านธุรการ  การจดัทําและเตรียมเอกสารการประชมุ  การประสานงาน  การประชมุของอนกุรรมการท่ีสภา

มหาวทิยาลยัมีคําสัง่แตง่ตัง้เป็นการเฉพาะ  การศกึษาค้นคว้าเอกสาร  กฎหมายและรายงานการประชมุสภา

มหาวิทยาลยัแตล่ะครัง้และการจดัระบบเอกสาร  การบริการตลอดจนเป็นสํานกังานสําหรับปฏิบตังิานของ

บคุลากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการดําเนินงานกิจการสภามหาวทิยาลยัฯ   จงึเห็นควรก่อสร้างสํานกังาน              

กิจการสภามหาวิทยาลยัขึน้  โดยก่อสร้างตอ่จากด้านหลงัของอาคารอํานวยการ  ในวงเงินคา่ก่อสร้าง                     



 

 

  

 

ตกแตง่และคา่ครุภณัฑ์  รวม  5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  ดงัรายละเอียดโครงการที่แนบ                  

ระเบียบวาระนี ้   
 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตังิบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั  จํานวน  12,500,000  บาท                            

(สบิสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดงันี ้

 1.  สมทบคา่ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและสาํนกัหอสมดุเฉลมิพระเกียรต ิ 80  พรรษา  จํานวน  

7,500,000  บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 2.  ก่อสร้างสาํนกังานกิจการสภามหาวทิยาลยั  จํานวน  5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการวางแผนการใช้ระบบเทคโนยีสารสนเทศในการประชมุสภามหาวทิยาลยัในอนาคต                        

โดยมีฐานข้อมลูท่ีทนัสมยั  เพ่ือให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัสามารถตรวจสอบและอ้างอิงข้อมลูได้ถกูต้อง                    

และเป็นการลดการใช้กระดาษ 

 2.  ควรมีการวเิคราะห์ภารกิจของสภามหาวทิยาลยั  เพ่ือเป็นข้อมลูในการวางแผนพฒันาสภา

มหาวิทยาลยั  เช่น  สถานท่ีทํางาน  บทบาทของกรรมการและอนกุรรมการและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง                           

กบังานสภามหาวิทยาลยั 
 

 5.5 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การจ่ายค่าตอบแทน   
               สาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552 
 สภามหาวทิยาลยัฯ  ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2552  เม่ือวนัท่ี  25  มิถนุายน  2552  ในระเบียบ                 

วาระที่ 3.1  ได้พิจารณาวาระสืบเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาออกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏั            

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจา่ยคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552 

โดยสภามหาวทิยาลยัเห็นชอบให้แก้ไขร่างระเบียบฯ  ท่ีคณะกรรมการปรับปรุงร่างระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลยั

แตง่ตัง้เสนอได้สาระตามร่างระเบียบตามเอกสารประกอบที่แนบระเบยีบวาระนี.้ 

 โดยหลงัจากการประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี 6/2552  เม่ือวนัท่ี  25  มิถนุายน  2552  แล้ว 

นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัสว่นหนึง่  เห็นควรให้นําร่างระเบียบมหาวทิยาลยั              

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายเงินเดือนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ                     

พ.ศ.  2552  ท่ีสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลยัอีกครัง้หนึง่ 

 ทัง้นี ้ นายกสภามหาวทิยาลยัฯ ได้ขอความเห็นชอบตอ่ท่ีประชมุเพ่ือนําเร่ืองสบืเน่ืองจากระเบียบ             

วาระ 3.1 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                     

วา่ด้วย  การจา่ยคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  เพ่ือพจิารณา 

เป็นระเบียบวาระเพิ่มเตมิ 

 



 

 

  

 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับ                          

ผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  โดยแก้ไขระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรให้มหาวทิยาลยัพิจารณาแก้ไขระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่าย

คา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตาํแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  โดยให้กําหนดคํานิยามคําวา่ 

“เงินเดือน”  ให้รวมเงินรายได้และคา่ตอบแทนที่ผู้บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการได้รับจากการดํารงตาํแหนง่

ผู้บริหารจากเงินงบประมาณแผน่ดนิและเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั   
  

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  

การใช้ศูนย์วทิยสนเทศ (Academic  and  Information  Center : AIC)  มหาวิทยาลัย                          
ราชภฏัสุราษฎร์ธานีเป็นฐานของ  “สาํนักพัฒนาการเรียนรู้และฝึกอบรม”  ในการจัดอบรม                           
หลักสูตรฝึกอบรมของคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
 มตทิี่ประชุม 

รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของศนูย์วิทยสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                            

ท่ีใช้เป็นฐานของ  “สํานกัพฒันาการเรียนรู้และฝึกอบรม”  โดยสภามหาวทิยาลยัมีข้อเสนอแนะ  ดงันี ้ 

 1.  ควรให้ความสําคญักบังานประชาสมัพนัธ์ศนูย์วทิยสนเทศที่สามารถให้ข้อมลูในด้านตา่งๆ                     

ของมหาวทิยาลยัแก่ประชาชนทัว่ไป  เช่น  กิจกรรมของมหาวิทยาลยั  การเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยั

และการให้บริการแก่ท้องถ่ิน  เป็นต้น 

 2.  การจดัทําหลกัสตูรการฝึกอบรมควรประสานงานร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั  หน่วยงานภาครัฐ                    

และเอกชนในการคดิร่วมกนัจดัทําหลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการของหน่วยงานนัน้ๆ   

 3.  ควรมีบคุลากรจากท้องถ่ินมาเป็นท่ีปรึกษาหรือคณะอนกุรรมการในโครงสร้างการบริหารงาน 

 4.  ควรปรับปรุงอาคารให้มีความโดดเดน่มากกวา่เดมิ   เพ่ือดงึดดูความสนใจจากประชาชนทัว่ไป 

 5.  ควรพิจารณาทบทวนการตัง้ช่ือของศนูย์ดงักลา่วให้ส่ือถึงประชาชนท่ีสามารถรับรู้ถึงภารกิจของ               

หนว่ยงานและเป็นท่ีรู้จกัในภาคประชาสงัคมโดยทัว่ไป   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  8/2552  ในวนัจนัทร์ ท่ี  24  สงิหาคม  พ.ศ.  2552   เวลา 13.00 น.  

ณ  ห้องผดงุชาต ิ   

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                   ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


