
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 10/2553 
วันอังคาร ที่  2  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ประธาน 

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ   

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

6. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

7. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

10. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ   

11. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

12. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

13. อาจารย์พรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

14. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิชยั   ศรีขวญั นายกสภามหาวทิยาลยั ลาประชมุ 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ลาประชมุ 

3. ศ.ดร.ประสาท   สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. นายวนิยั   บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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6. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

7. ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ  

 8.   ผศ.สมุาล ี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ  
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

4. นางกตัตกิา   ด้วงศรี ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.  อาจารย์นาวนิ   วงศ์สมบญุ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจดัการ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1 

 2.  อาจารย์นิโรจน์   ไทยทอง รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทัว่ไป 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.4 
  

 เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ   ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่นายกสภามหาวทิยาลยัไมส่ามารถ

มาร่วมประชมุได้เน่ืองจากเกิดวิกฤตนํา้ท่วมบริเวณโรงแรมที่พกั  ณ  อําเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา            

จงึไมส่ามารถเดนิทางมาร่วมประชมุได้   และอปุนายกสภามหาวทิยาลยัได้ลาประชมุ  เน่ืองจากต้อง

อํานวยการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประสบภยันํา้ท่วมในหลายอําเภอของจงัหวดั             

สรุาษฎร์ธานีจงึไมส่ามารถมาทําหน้าท่ีแทนได้   

ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  จงึได้ดําเนินการประชมุโดยอาศยัข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั                   

สรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2547  ข้อ 7  และท่ีประชมุ            

มีมตเิลือก  ดร.จํารัส  นองมาก เป็นประธานท่ีประชมุ   
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 - ไมมี่ - 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

1.  มหาวทิยาลยัได้รายงานการรับเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ   สยามมกฎุราชกมุาร               

และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ  พระวรชายาฯ  ในการเสดจ็มาทรงเปิดหอประชมุ “วชิราลงกรณ”  มหาวทิยาลยั            
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ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี  23  กนัยายน  พ.ศ.  2553  โดยผลการดําเนินงานเป็นไป                   

ด้วยความเรียบร้อย  และสมพระเกียรตยิิง่ 

 2.  มหาวทิยาลยัได้เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามคัคี  ณ  วดัภธูรอทิุศสทิธาราม  ในวนัอาทิตย์                   

ท่ี 7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จงึขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามคัคี 

ในครัง้นี ้ 

 3.  มหาวทิยาลยัจะดําเนินการจดัตัง้ศนูย์ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั โดยแบง่เป็น  4  ภารกิจ ดงันี ้

  (1)  ขอรับบริจาคจากประชาชนทัว่ไป  และจดัถงุยงัชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ทว่ม                 

ในพืน้ท่ีตา่งๆ 

  (2)  ขอความร่วมมือกบัสํานกังานจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและสภากาชาดจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เพ่ือตัง้ศนูย์ช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั  ณ  ศนูย์วิทยสนเทศ (AIC) เพ่ือให้ประชาชนสามารถสนบัสนนุ 

สิง่ของให้ความช่วยเหลือได้สะดวก 

  (3)  จดักลุม่นกัศกึษาออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัตามพืน้ท่ีตา่งๆ  

  (4)  จดันกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ให้ออกพืน้ท่ีเพ่ือดแูลสขุภาพของประชาชนผู้ประสบภยั

นํา้ท่วมในพืน้ท่ีตา่งๆ   
    

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 9/2553  
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 9/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัพธุ  ท่ี  22   กนัยายน  พ.ศ.  2553   โดยมีการแก้ไข   ดงันี ้  

 หน้า 5  ระเบยีบวาระที่ 3.1  เพิ่มเตมิรายละเอียด  ดงันี ้    

  “เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้แจ้งผลท่ีฝ่ายเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้

ดําเนินการแจ้งมตสิภามหาวิทยาลยัฯ  ในการประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ  ครัง้ท่ี 8/2553  ให้หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องทราบเพื่อดําเนินการตามมตสิภามหาวทิยาลยัฯ  พร้อมทัง้ได้ตดิตามผลการดําเนินงาน 

ของหนว่ยงานที่รับผิดชอบดงักลา่ว   ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี”้ 

 หน้า 6  ระเบยีบวาระที่ 4.1  เพิ่มเตมิรายละเอียด  ดงันี ้  

  “เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้แจ้งกําหนดการและการเตรียมการรับเสดจ็สมเดจ็             

พระบรมโอรสาธิราช ฯ   สยามมกฎุราชกมุารและพระองค์เจ้าศรีรัศมิ  พระวรชายาฯ  ในการเสดจ็มา                    

ทรงเปิดหอประชมุ “วชิราลงกรณ”  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23  กนัยายน                      

พ.ศ. 2553 เพ่ือให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ  ทราบวนั เวลาและสถานที่ในการรับเสดจ็ฯ รายละเอียด 

แนบระเบียบวาระนี”้   

 หน้า 15  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ  ข้อ 1.  แก้ไขจาก  “ตวัชีว้ดัของ  ก.พ.ร.” เป็น  “ตวัชีว้ดั              

ของ สกอ.” 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 9/2553   
 เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้ดําเนินการแจ้งมตสิภามหาวทิยาลยัฯ  ในการประชมุสภา

มหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี 9/2553  ให้หนว่ยงานที่เก่ียวข้องทราบเพื่อดําเนินการตามมตสิภามหาวิทยาลยัฯ   

ดงันี ้

 ระเบียบวาระท่ี 5.1  ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี   จํานวน   55   คน   

ระดบัปริญญาโท  จํานวน  18  คน  โดยฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  จงึได้แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และ 

บณัฑิตวทิยาลยัทราบเพื่อดําเนินการออกหลกัฐานใบรายงานผลและหนงัสือรับรองคณุวฒุิให้ผู้ สําเร็จ

การศกึษา  และใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัรให้กบับณัฑิตตอ่ไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5.2  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  โดยฝ่าย 

เลขานกุารสภาฯ  ได้เสนอระเบียบให้นายกสภามหาวทิยาลยัฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้วและแจ้งระเบยีบ 

ให้สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และกองคลงัทราบแล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี 5.3  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วยเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของบคุลากร  พ.ศ.  2553  โดยฝ่ายเลขานกุารสภาฯ   

ได้เสนอระเบียบให้นายกสภามหาวทิยาลยัฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้วและแจ้งระเบียบให้คณะ /วทิยาลยั 

/สํานกัและสถาบนัทราบแล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี 5.4  ท่ีประชมุเห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ โดยฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งคําสัง่สภามหาวทิยาลยัฯ  ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบเพื่อให้

คณะกรรมการดงักลา่วดาํเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั  ผู้ทรงคณุวฒุิ  เพ่ือเสนอตอ่ 

ท่ีประชมุตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  มาตรา 16 (5)  ประกอบข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ พ.ศ.  2547 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2547   เพ่ือพิจารณาเลือกและ 

นําเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ตอ่ไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5.5  ท่ีประชมุเห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกั 

ศลิปะและวฒันธรรม  โดยฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งคําสัง่สภามหาวทิยาลยัฯ  ให้ผู้ เก่ียวข้อง 

ทราบเพื่อให้คณะกรรมการดงักลา่วดําเนินการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม 

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัเลือกและแตง่ตัง้ตอ่ไป    

 ระเบียบวาระท่ี 5.6 ท่ีประชมุเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนกัศกึษา  ภาคปกต ิ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปีการศกึษา  2554  โดยให้มหาวิทยาลยัไปศกึษาความพร้อม 
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และศกัยภาพของแตล่ะคณะ/วทิยาลยั  ในด้านบคุลากรและสถานที่ในการจดัการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธิภาพและแจ้งให้สภามหาวทิยาลยัทราบตอ่ไป  โดยฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งรองอธิการบดี         

ฝ่ายวิชาการทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้คณะ/วทิยาลยั 

ดําเนินการตามมตสิภามหาวิยาลยัฯ  ตอ่ไป  

  ทัง้นี ้ ฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้ตดิตามผลการดําเนินงานของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบดงักลา่ว    

ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ   
 

3.2 ผลการประชุมพจิารณาเลือกบุคคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏั 
      สุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒ ิ แทนผู้พ้นจากตาํแหน่งก่อนครบวาระ 
ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ   สาขาสงัคมศาสตร์  และสาขาการงบประมาณ 

และการเงิน  รวม  2  ราย  ได้พ้นจากตําแหนง่ก่อนครบวาระ (จะครบวาระการดํารงตําแหนง่ในวนัท่ี              

7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554) 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ในการประชมุครัง้ท่ี   9/2553  เม่ือวนัท่ี  22                  

กนัยายน   พ.ศ.  2553  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุ ิ                    

ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  004/2553  เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา                 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุ ิ  ลงวนัท่ี  22  กนัยายน  พ.ศ.  2553  

 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิได้ออกประกาศคณะกรรมการ              

สรรหากรรมการสภา มหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ    เร่ืองรูปแบบและวธีิการสรรหากรรมการสภา           

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีผู้ทรงคณุวฒุิ ตามประกาศ  ลงวนัท่ี 1  ตลุาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือให้ 

บคุลากรของมหาวิทยาลยัฯ  ได้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรง             

คณุวฒุิตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ  และคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ดําเนินการพิจารณากลัน่กรองและ                 

สรรหาบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือและหรือเสนอช่ือเพิม่เตมิได้จํานวน  2  เทา่ของจํานวนกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของทัง้  2  สาขา  แล้วจดัทําบญัชีรายช่ือเรียงตามลาํดบัตวัอกัษร  พร้อม            

ประวตัข้ิอมลู  รายละเอียดท่ีใช้ประกอบการพิจารณา  เสนอท่ีประชมุตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั           

ราชภฏั  พ.ศ.  2547 มาตรา 16 (5)   

คณะกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547 มาตรา 16 (5)  ประกอบ

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ พ.ศ.  2547  และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2547  ได้พิจารณาเลือกบคุคลเป็น 
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กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีผู้ทรงคณุวฒุิ  แทนผู้ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ              

เม่ือวนัท่ี  2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   เวลา  11.00  น.  ณ  ห้องผดงุชาต ิ อาคารอํานวยการ  ซึง่ผล 

การเลือกบคุคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 2  คน  ได้แก่   

(1)  นางพรศริิ   มโนหาญ                สาขาสงัคมศาสตร์  

(2)  นางฉวีวรรณ  สคุนัธรัต       สาขาการงบประมาณและการเงิน  

โดยท่ีประชมุได้มอบหมายให้บคุคลไปดําเนินการทาบทามผู้ทรงคณุวฒุิดงักลา่วเพื่อนําเสนอ 

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ -    

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ   มหาวิทยาลัย 
     ราชภฏัสุราษฎร์ธานี       

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี   22   ตลุาคม                             

พ.ศ.   2553   และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อ                             

พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  656  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา                             

ในการประชมุครัง้ท่ี  10/2553   เม่ือวนัท่ี  22   ตลุาคม  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตั ิ                            

ให้ปริญญา   ระดบับณัฑิตศกึษาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน 168    

คน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้ 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ตามท่ี                    

มหาวิทยาลยัได้ตรวจสอบถกูต้องแล้ว  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน             656   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   168   คน   ประกอบด้วย 

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จํานวน           144 คน 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน             10 คน 
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   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              9   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  3 คน 

  - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  2 คน 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.   มหาวิทยาลยัควรมีฐานข้อมลูการพ้นสภาพนกัศกึษาในขณะกําลงัศกึษาทัง้ในกรณีลาพกั 

ลาออก  เกรดเฉลี่ยตํ่ากวา่เกณฑ์และอ่ืนๆ  ทัง้นีเ้พ่ือกําหนดมาตรการในการป้องกนัการพ้นสภาพและ 

การคืนสภาพการเป็นนกัศกึษาท่ีจะกลบัมาศกึษาตอ่   

2.   ควรให้บณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาดําเนินการประสานข้อมลูจากหนว่ยงานภาครัฐและภาค                              

เอกชนวา่มีความประสงค์ท่ีจะให้บณัฑิตดําเนินงานจดัทําหวัข้อวทิยานิพนธ์ในเร่ืองท่ีองค์กรมีความสนใจ                  

และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือการพฒันาชมุชน   องค์กร  สงัคมและประเทศได้อยา่งแท้จริง  

 3. บณัฑิตวิทยาลยัควรมีแนวทางและมาตรการช่วยเหลือนกัศกึษาในการดําเนินการจดัทํา

วิทยานิพนธ์   ภาคนิพนธ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   เพ่ือประโยชน์ของบณัฑิตและมหาวทิยาลยัโดยรวม 

 4. การทําวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาควรเป็นงานวิจยัท่ีเป็นการพฒันากลุม่เป้าหมาย หนว่ยงาน 

กระบวนการวจิยั และสามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

5.2 พจิารณาให้ความเหน็ชอบแนวทางในการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
     ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้ขออนญุาตปรึกษาในท่ีประชมุวา่ระเบียบวาระนีเ้ป็นระเบียบ          

วาระสําคญัและต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบเพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาสภามหาวทิยาลยัและ

มหาวิทยาลยัในอนาคต  แตน่ายกสภามหาวทิยาลยั  อปุนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัหลายทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุครัง้นีไ้ด้  จงึขอพิจารณาเลื่อนระเบียบวาระนี ้                

ไปพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

5.3  พจิารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เพื่อลดหย่อนและ                 
      ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  สาํหรับนักศกึษาหรือครอบครัวซึ่งอุปการะ 
      ประสบอุทกภยัและหรือวาตภยั 
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงเป็นการทัว่ไปวา่ได้เกิดเหตอุทุกภยัขึน้ในภาคตา่งๆ  ของประเทศไทย 

และมีผลกระทบตอ่นกัศกึษาหรือครอบครัวท่ีอปุการะนกัศกึษาจํานวนมาก 
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 เพ่ือบรรเทาภาระของนกัศกึษาและหรือครอบครัวท่ีอปุการะนกัศกึษา  ซึง่กําลงัศกึษาอยู ่                    

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  มหาวทิยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ  เพ่ือออกประกาศ 

ลดหยอ่นหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศกึษา   สําหรับนกัศกึษาหรือครอบครัวซึง่อปุการะที่ประสบ 

อทุกภยัและหรือวาตภยั   ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

(ก.บ.)  ในการประชมุครัง้ท่ี  7/2553  เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 จงึเสนอสภามหาวทิยาลยั              

เพ่ือออกประกาศดงักลา่ว  
 มตทิี่ประชุม  
 1.  อนมุตัใิห้ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั  ประจําปีงบประมาณ                 

พ.ศ.  2554 ไมเ่กินร้อยละ 1 ของงบประมาณรายจา่ย  เป็นจํานวนเงิน  3,600,000  บาท (สามล้าน 

หกแสนบาทถ้วน)  เพ่ือช่วยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสาธารณภยั

นอกเหนือจากการลดหยอ่นหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศกึษา  หากมหาวิทยาลยัมีความจําเป็น 

ท่ีจะใช้งบประมาณเพิม่เตมิให้เสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาอนมุตั ิ

 2.  เห็นชอบให้มหาวทิยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการ                             

ในการดําเนินการให้ความชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสาธารณภยั   
 

5.4  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย     
                ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2554  (เพิ่มเตมิ) 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้เตรียมการเพื่อจะจดัพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจําปี  พ.ศ.                  

2554  สําหรับบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคใต้  ณ  หอประชมุวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลยั                    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในชว่งเมษายน  พ.ศ.   2554   มหาวิทยาลยัจงึต้องเตรียมความพร้อมด้าน                    

สถานท่ีในการรับเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกมุาร  ในการเสดจ็มาพระราชทาน

ปริญญาบตัร  ประจําปี  พ.ศ. 2554  ซึง่มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการออกแบบและประมาณราคา                            

งานตกแตง่อาคารหอประชมุวชิราลงกรณ  เพิ่มเตมิ     

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงิน                

รายได้ของมหาวทิยาลยั  เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการตกแตง่อาคารหอประชมุวชิราลงกรณ เพิ่มเตมิ                      

เป็นเงินจํานวน  14,750,000  บาท  (สบิส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบระเบยีบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตังิบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 

(เพิ่มเตมิ)  เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการตกแตง่อาคาร หอประชมุวชิราลงกรณ  เพิม่เตมิ  เป็นเงิน              

จํานวน  14,750,000  บาท  (สบิส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
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 5.5 พจิารณาดาํเนินการเพื่อเล่ือนค่าตอบแทนของผู้ดาํรงตาํแหน่งอธิการบด ี
               มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี (ลับ)  
 ประธานได้ขอหารือตอ่ท่ีประชมุเห็นควรนําระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป   
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระนี ้
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 
การเตรียมการเพื่อจัดพธีิรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี พ.ศ. 2554 สาํหรับ                      
บัณฑติของมหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภาคใต้  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ตามท่ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้เตรียมการเพื่อจดัพธีิรับพระราชทานปริญญาบตัร 

ประจําปี พ.ศ. 2554  สําหรับบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคใต้  ณ หอประชมุวชิราลงกรณ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ในชว่งเดือนเมษายน  พ.ศ.  2554  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยั                 

เพ่ือขอคําแนะนําและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเตรียมการ 

เพ่ือจดัพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจําปี พ.ศ. 2554  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบและมีข้อเสนอแนะ  ดงันี ้   

1. ควรมีการประสานงานกบัหนว่ยงานภายในและภายนอกในการเตรียมการเพื่อให้บริการ                   

แก่ผู้มาร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบตัรในด้านตา่งๆ  เชน่  ท่ีจอดรถ  อาหารและเคร่ืองดื่ม                

โรงแรมและท่ีพกั  ร้านทําผมและแตง่หน้าบณัฑิต  และประชาสมัพนัธ์เส้นทางการจราจรและ                        

เส้นทางสาํรองสําหรับประชาชนท่ีจะมาร่วมงานพธีิ  และอ่ืนๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 2.  ควรประสานกบัสํานกัพระราชวงัในเร่ืองพิธีการและขอคําแนะนําจากมหาวทิยาลยัท่ีมี

ประสบการณ์ในการจดังานพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัรมาแล้ว 

 3.  ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในแตล่ะด้าน        

4.  ควรจดัเก็บคา่ลงทะเบียนบณัฑิตให้เหมาะสมกบัคา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง  โดยเปรียบเทียบ                    

กบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ  มาประกอบการพิจารณา  

5.  มหาวทิยาลยัควรเตรียมการโดยกําหนดแนวทางแล้วรวบรวมเป็นเร่ืองๆ  แล้วจดัแบง่ 

การปฏิบตัหิน้าท่ีแตล่ะฝ่ายให้ชดัเจน  แล้วนํามาพจิารณาเพื่อเตรียมการตอ่ไป 
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 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  11/2553  ในวนัองัคาร  ท่ี   23   พฤศจิกายน  พ.ศ.   2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


