
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 10/2554 

วันพุธ ที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
4. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
6. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
8. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
9. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
11. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
12. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
6. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
7. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
8. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
9. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ลาประชุม 
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ผู้ร่วมประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.2.3 
 1.  ผศ.วินัย    ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.  ผศ.ดร.นิตย์   หทัยวสีวงศ์  สุขศรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 3.  ผศ.ดร.นิตยา   กันตะวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 4.  รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.  อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 6.  ดร.อุษณีย์   สุธรรมมาภรณ์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 7.  อาจารย์จิตรดารมย์  รัตนวุฒ ิ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชัยราช   จุลกัลป์ รักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวหทัยกาญจน์   คงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1. นางวีณา   นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2. ดร.อุษณีย์   สุธรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 3. อาจารย์จีรติ  พูนเอียด อาจารย์ประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 4.  อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2  
 5.  ดร.งามนิตย์  รัตนานุกูล อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 

6.  รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 

7.  ผศ.ธนา  จารุพันธุเศรษฐ์   อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 

8.  ผศ.อุไรวรรณ   มีเพียร รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 

9.  ผศ.ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. ตามที่สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ ฯ  กองกิจการในพระองค์  สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้แจ้งหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้  ประจําปี  2554  ระหว่างวันที่  27 – 29 
ตุลาคม  พ.ศ.  2554  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   สําหรับ 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีกําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวัน 
พฤหัสบดี ที่  27  ตุลาคม พ.ศ.  2554  ในภาคเช้าและภาคบ่าย  จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ทุกท่านรับเสด็จฯ  และร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามกําหนดการดังกล่าว             
 2. ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไดร้่วมศึกษาดูงานกับอธิการบดีและรอง
อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย  ระหว่าง            
วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2554  เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะดําเนินการใช้อาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) จัดตั้งเป็น             
ศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน                     
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยออคโทเบอร์ ซิกซ์ (October 6 
University) แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิจัยระดับนานาชาติ (Research 
Symposium) เรื่อง “From Cultural Heritage to Beach / Island Tourism: An Alternative 
Management Approach for Sustainability” ระหว่างวันที่  24 - 25  ตุลาคม  พ.ศ.  2554                 
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัด                       
สุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนองานวิจัยพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์              
ด้านการวิจัยจากนักวิจัยนานาประเทศ  และเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยตลอดจนความร่วมมือ              
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในระดับนานาชาติ  โดยจะเน้นไปที่งานวิจัยด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 5. ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                      
ได้ตรวจประเมินคุณภาพรอบสามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วนั้น  ซึ่งผล                  
การประเมินระดับมหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน  และมหาวิทยาลัยจะนําข้อมูลจากการประเมิน                
มาดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ต่อไป 
   

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2554  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  27  กันยายน   พ.ศ.  2554   โดยไม่มีการแก้ไข   
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) ที่ประชุมโดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุม            
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ทาบทาม  นายวิชัย  ศรีขวัญ เพื่อนําความกราบบังคมทูล ฯ  เพื่อทรง            
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลของ  คุณวิชัย  ศรีขวัญ  เพื่อนําความกราบ                   
บังคมทูลฯ  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
โดยจะจัดส่งพร้อมกับข้อมูลของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อนําความกราบ              
บังคมทูล ฯ  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (2) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง    
ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  (สาขากฎหมาย) เป็นประธานคณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการร่างระเบียบและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการ             
ร่างระเบียบและข้อบังคับแยกตามกลุ่มสาขาตามภาระงานของมหาวิทยาลัยแต่ละสาขาได้  โดยให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นประธานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้จัดทําร่างคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งที่ 10/2554 
 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 (1) ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 (1)  กรอบแผนระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 (2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 

 (3)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
        โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงกรอบแผนระยะยาว 15 ปี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                   
ระยะ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองนโยบายและแผนทราบมติสภามหาวิทยาลัย ฯ  และ                
กองนโยบายและแผนได้จัดทําแผนในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4.2.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 50  คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท  จํานวน 12 คน  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
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ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                
ภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีการศึกษา  2553  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้ง รศ.ประสิทธิ์  ทองแจ่ม   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐาน             
คุณภาพการศึกษาทราบมติสภา ฯ  และสํานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทํารายงานผลการ             
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีการศึกษา  2553                     
จัดส่งให้ สกอ. ทราบแล้ว   
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3  มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
การรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555  ไปพิจารณาในครั้งต่อไป  เพื่อจัดเตรียมข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ                    
มติสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อจัดทําข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ  เพื่อเสนอสภา            
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.) ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (โดยตําแหน่ง)   ประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  (โดยตําแหน่ง)   กรรมการ 
3..รศ.ปราณี   เพชรแก้ว  ผู้แทนจากรองอธิการบดี    กรรมการ 
4..รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ ผู้แทนจากรองอธิการบดี    กรรมการ 
5..รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร ผู้แทนจากคณบดี   กรรมการ 
6..ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์   ผู้แทนจากคณบดี     กรรมการ 
7..อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว ผู้แทนจากคณบดี     กรรมการ 
8..ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด   ผู้แทนจากผู้อํานวยการ    กรรมการ 
9..ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  ผู้แทนจากผู้อํานวยการ     กรรมการ 

 10. ผศ.โกเมท  เทือกสุบรรณ   ผู้แทนจากข้าราชการ     กรรมการ 
 11. ผศ. ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย ผู้แทนจากข้าราชการ      กรรมการ 
 12. นายศักดา  ศิริพันธุ์  ผู้แทนจากข้าราชการ   กรรมการ 
 13. อาจารย์จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
 14. นางวีณา  นวลละออง  ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
 15. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  (โดยตําแหน่ง)     กรรมการและเลขานุการ 
  16. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล           ผู้ช่วยเลขานุการ 
          หน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีอํานาจหน้าที่ตามความ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  2549  ข้อ 6 
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  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554  ให้นายก              
สภามหาวิทยาลัย ฯ ลงนามแล้ว  และส่งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ทราบและ
ดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

  

 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2554   
             ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่                
8/2554  หน้า 7  “มหาวิทยาลัยควรแจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบระเบียบมหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าครองชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....  เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบ                
ข้อมูลสวัสดิการที่ตนเองได้รับ”  นั้น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มีขอ้สังเกตว่า  มหาวิทยาลัย              
ยังไม่ได้ดําเนินการดังกล่าว  จึงขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะดงักล่าวต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 3.1.1 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2554  ระเบียบ  
             วาระที่ 6.6 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น 
             ข้าราชการ 
 ด้วยอาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อสังเกตเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่              
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เรื่องการอนุมัติบรรจุแต่งตั้งบุคคล                 
และการจ่ายค่าตอบแทนในตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่ง ก.บ.ม. ควรดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  
2549  ข้อ 6 (3) และ (4) กําหนดไว้  และสําหรับการจ้างบุคลากรควรดําเนินการจ้างตามที่ข้อบังคับ                      
กําหนดไว้และสามารถตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการบรรจุแต่งตั้งและการจ่ายค่าตอบแทนได้  
จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการใช้อํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ว่าได้มีการดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549  ข้อ 6  หรือไม่ 
 มติที่ประชุม 
 1. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ประสานมหาวิทยาลัยนําเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้บรรจุและแต่งตั้งพร้อมค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 2. ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไปจัดหาข้อมูลที่สภา 
มหาวิทยาลัยฯ  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  และ 
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สําหรับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2550  หากมีส่วนที่ต้องแก้ไข                   
ปรับปรุง  สภามหาวิทยาลัยฯ จะมอบให้คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยฯ  แต่งตั้งขึ้นได้พิจารณา                   
เรื่องนี้ต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยฯ  ควรมอบอํานาจให้                   
ก.บ.ม. ดําเนินการได้ในระดับหนึ่ง    
  

3.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง     
      3.2.1  เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
 
 

คณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน 
1..คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2554 ได้ดําเนินการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรอง
เพื่อให้ได้บุคคลจํานวน 2 เท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขา  และทําบัญชีรายชื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก   
2. สภามหาวิทยาลัยฯ (พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบ
บังคมทูลฯ  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ) ในการประชุม 
เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554  ได้ประชุมเพื่อพิจารณา
เลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ  เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการทาบทาม ฯ            

2..คณะกรรมการสรรหาหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554            
เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  2554  ที่ประชุมได้พิจารณากระบวนการ       
การ สรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สุราษฎร์ธานี  เรื่องขยายเวลาการดําเนินการสรรหาหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่  9  
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กันยายน  พ.ศ.  2554  แต่ผลการขยายเวลารับสมัคร ฯ             
ปรากฏว่า  - ไม่มีผู้สมัคร -                                            
.......ประธานที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ฯ  ซึ่ง
คณะกรรมการได้เสนอ  นายชัยราช  จุลกัลป์ เนื่องจากเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบเสนอ  นายชัยราช  จุลกัลป์  ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

3..คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะนิติศาสตร์ 
 

1..คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2554  ได้พิจารณา
กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  โดยที่ประชุมมีมติ 
ในการให้เหตุผลในการพิจารณาว่าบุคคลที่จะมาเป็นคณบดีคณะ
นิติศาสตร์นอกจากคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ          
สรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  แล้วจะต้องมีความเหมาะสมและ        
มีความสอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์  ดังนี้ 

1. บุคคลที่จะเป็นผู้นําทางวิชาการจะต้องมีความถึงพร้อม
ในวิชาชีพและมีตําแหน่งทางวิชาการและมีผลงานด้านวิชาการเป็น
ที่ประจักษ์ 

2. มีความรู้ความสามารถในด้านการเป็นผู้นําขององค์กร  
สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันในระดับ
สากลได้ 

3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยงาน
นั้นและต้องเป็นผู้นําที่เป็นศักดิ์เป็นศรีของหน่วยงานได้ 

ที่ประชุมด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบกับคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมดังกล่าวข้างต้นจึงให้ทามทาม  รศ.นิวัฒน์   มีลาภ  
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  หากตอบรับ       
การทาบทามคณะกรรมการจะเรียนเชิญ  รศ.นิวัฒน์  มีลาภ          
มาแสดงวิสัยทัศน์  และหากตอบปฏิเสธการทาบทาม  คณะ
กรรมการฯ  จะดําเนินการสรรหา ฯ  ใหม่   โดยเสียงส่วนน้อย  



 

 

9 
 

 

 

คือ  อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  ไม่เห็นชอบกับมติดังกล่าว        
ซึ่งต้องการทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง  3  คน  เสนอ      
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา     
2. ประธานคณะกรรมการฯ  ได้ทาบทาม รศ.นิวัฒน์  มีลาภ  แล้ว   
ปรากฏว่า  รศ.นิวัฒน์  มีลาภ  ได้ตอบปฏิเสธการทาบทาม  
3. คณะกรรมการฯ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหาคณบดี
คณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2554 
 

4..คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสรรหาฯ  ในการประชุม 2/2554  เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม  2554 ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  กลั่นกรองและ
เสนอบุคคลเพื่อทาบทามความสมัครใจ  นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
โดยคณะกรรมการฯ  ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารง 
ตําแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  และ
ให้มหาวิทยาลัยและฝ่ายเลขานุการดําเนินการทาบทามเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
 

  
 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 3.2.2  เพ่ือพิจารณา 
   (1) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้) 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ตามที่คณะกรรมการฯ  เสนอ 
 

3.2.2 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหา 
   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุม ครั้งที่  8/2554  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  
2554  ได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 020/2554  ลงวันที่ 23 สิงหาคม  2554  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  โดย “ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  
โดยอนุโลมเพื่อให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งเป็น
คณบดีคณะนิติศาสตร์  ภายใน  90  วันนับแต่วันมีคําสั่งนี้” 
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กรณีดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ จะต้องดําเนินการให้ได้บุคคลเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2554  แต่จากการดําเนินการของคณะกรรมการที่ผ่านมาได้ดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 

1.  ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  8  กันยายน  2554 

2.  พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะนิติศาสตร์  ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2554  
ภายหลังจากการให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เสนอชื่อบุคคล  ระหว่างวันที่ 12 - 23  กันยายน  2554 

จากข้อ  2  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจํานวน  3  คน  คือ 
(1)  อาจารย์จิตดารมณ์   รัตนวุฒิ 
(2)  อาจารย์ทศพร    จินดาวรรณ 
(3)  รศ.นิวัฒน์    มีลาภ 

มติที่ประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 2  ได้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นคณบดี            
คณะนิติศาสตร์โดยให้ทาบทาม รศ.นิวัฒน์   มีลาภ  มาแสดงวิสัยทัศน์และหากตอบปฏิเสธการ                  
ทาบทาม จะดําเนินการสรรหาใหม่ 

กรณีดังกล่าวปรากฏว่า  รศ.นิวัฒน์  มีลาภ  ได้ตอบปฏิเสธการทาบทาม (ตามแบบทาบทาม
ประกอบระเบียบวาระนี้)  คณะกรรมการฯ จึงต้องดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ต่อไป              
เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม  แต่การดําเนินการดังกล่าวไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายวันที่ 20 
พฤศจิกายน  2554  ได้ประกอบกับช่วงเวลาเดือนตุลาคม  2554  เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเตรียมการ                 
ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ 
นิติศาสตร์ของคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 020/2554  ออกไปอีก 90 วัน 
 มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ของคณะกรรมการ 
สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  ลงวันที่  
23  สิงหาคม  2554)  ตามกําหนดการเดิมออกไปอีก  90  วัน  คือ  ถึงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2555 

2. เห็นชอบให้ยกเว้นการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  ข้อ 8  และข้อ 9  โดย “ให้คณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้บุคคลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดี
คณะนิติศาสตร์” 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
         -ไม่มี- 
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 4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ  
  4.2.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
              ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้จัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อให้มีความชัดเจน  สอดคล้องกับนโยบายทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทํา
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  โดยกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  โครงการ             
/กิจกรรม  งบประมาณ  เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ. 
2555 ของหน่วยงาน  โดยการกําหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์ ผลผลิต   ผลลัพท์และตัวชี้วัดความสําเร็จ           
ของหน่วยงานที่จะต้องตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้  โดยปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ         
รายจ่ายประจําปี  จํานวน  369,043,490  บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบ            
บาทถ้วน)   โดยจําแนกงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายประจําจํานวน  169,451,008  บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสน            
ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดบาทถ้วน) 

2. งบตามแผนปฏิบัติราชการ : นโยบายต่อเนื่องและยุทธศาสตร์ จํานวน 199,592,482 บาท  
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2555  และคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนทิศทางมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของมหาวิทยาลัยแล้ว  มหาวิทยาลัย                
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2555 จํานวน  369,043,490  บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่หมื่นสามพันสี่ร้อย          
เก้าสิบบาทถ้วน) 
  มติที่ประชุม 
 มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ               
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และทีป่ระชุมมอบคณะกรรมการวิเคราะห์   สังเคราะห์งบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อนทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  พิจารณา 
วิเคราะห์   สังเคราะห์งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ                   
พ.ศ.  2555  ให้แล้วเสร็จและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 11/2554  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
จํานวน  369,043,490  บาท  ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์  สังเคราะห์จากคณะกรรมการวิเคราะห์   
สังเคราะห์งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2555  อย่างครบถ้วน  โดยมีโครงการและกิจกรรมที่คณะกรรมการยังไม่ได้ทราบข้อมูลซึ่งควร                  
จะนํางบประมาณในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณา  
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2. ควรมีข้อมูลหมวดรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของรายได้   
3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

อาจมีเงินเหลือจ่าย  จึงควรมีข้อมูลเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554   
4. ควรนําผลการประเมินจาก ก.พ.ร.  สมศ.  และสกอ.  ประกอบการพิจารณาในการจัดทํา           

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 ด้วย 
5. ควรนําเสนอข้อมลูรายละเอียดหมวดรายจ่ายตามโครงการและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ 
  

 4.2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.             
2552  ข้อ 10  กําหนด “ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก                 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553   เป็นต้นไปตามประกาศนี้  สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุง           
ให้สอดคล้องกับประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา  2555” 
 กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แลว้ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ซึ่งต้องดําเนินการภายในปีการศึกษา                 
2555  ได้แก่ 
 (1)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ.  2554) 
 (2)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554) 
 (3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ.  2554) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของผู้รับผิดชอบ          
และเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้   
 (1)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ.  2554) 
 (2)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 (3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ.  2554) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้วิทยาลัยนานาชาติ ฯ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  ดังนี้ 
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1. ควรตรวจสอบการใช้ข้อความและการสะกดคําให้ถูกต้อง  
2. ควรมีสถานที่สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัส          

กับประสบการณ์จริง 
 ให้คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

1. ควรมีรายวิชาหรือเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษา 
พยาบาลสามารถใช้คอมพิวเตอร์สําหรับงานโรงพยาบาลได้ 

2. ควรมีรายวิชาหรือเนื้อหาภาษาอังกฤษสําหรับโรงพยาบาล (English for Hospital) 
3. หน้า 24 และหน้า 25  ควรกําหนดให้รายวิชาชีววิทยา (Biology) อยู่ในรหัส 1 และนํา 

รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  มาอยู่คู่กับรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2   
 ให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ  พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554) 

1. ควรแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์  รายวิชา GED 3001 วิถีโลกให้ถูกต้อง 
2. ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรว่ามีเป้าหมายมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตไปทางด้านใด 
3. งบประมาณตามแผนที่เป็นงบประมาณรายรับจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจริงหรือไม่ 

ซึ่งเป็นวงเงินที่สูง 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
        (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554) 

 การจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้ได้ผลการเรียนรู้          
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและท้องถิ่น  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง  ครอบคลุมด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและการสื่อสาร  และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา  มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ   มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
สามารถประยุกต์ใช้ผลการเรียนรู้ในการดํารงตนเป็นคนดีในสังคมที่หลากหลาย วัฒนธรรม       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ได้จัดทําหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใช้กับหลักสูตรต่างๆ             
มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2549   ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา              
แห่งชาติ  พ.ศ.  2552  จึงได้ดําเนินการให้มีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่  เพื่อให้สอดคล้อง           
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าว   โดยพัฒนาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้    ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร          
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์  ภาษาและการสื่อสารและวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสัดส่วนที่เหมาะสม  จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
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สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2554  มีมติเห็นชอบ                

ให้เสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา : หมวดวิชาศึกษา              
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554) 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  และ            
ควรปรับปรุงข้อความในรายวิชาปรัชญากับชีวิต  ดังนี้ “คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ          
ต่อสังคม  การอดทนอดกลัน้ ความมีวินัย  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  การมีจิตอาสา  และ              
ยึดหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต” และควรเพิ่มข้อความเทคนิคการใช้เหตุผลในเชิงตรรกด้วย             
เพื่อให้เป็นวิทยาศาสตร์และจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ด้วย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 รายวิชาพุทธทาสศึกษาควรให้นักศึกษามีโอกาสไปฝึกปฏิบัติธรรม   
   

4.2.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบ            
         และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  
กันยายน  2554  ระเบียบวาระที่  3.2.2 (2)  มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง 
ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรง  
คุณวุฒิ  (สาขากฎหมาย)  เป็นประธานคณะกรรมการและให้คณะกรรมการดังกล่าวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอนกุรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับแยกตามกลุ่มสาขาตามภาระงาน                 
ของมหาวิทยาลัยแต่ละสาขาได้โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็น                       
ประธานของอนุกรรมการ 
 เพื่อให้งานจัดทําและแก้ไขปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ได้ดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ                     
จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
 1.  นายนิตสิต ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ
     (สาขากฎหมาย)           
 2.  ดร.จํารัส  นองมาก  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            รองประธาน 
 3.  ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ ตามมาตรา  
     16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
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ราชภัฏ  พ.ศ.  2547   กรรมการ 
     

 4.  รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)    
     แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ  พ.ศ.  2547   กรรมการ      
 5.  นายสมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 6.  นายพิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  

7.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ    
8.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ            กรรมการ 

และเลขานุการ 
9.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ                กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.  เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ (1  คน)            ผู้ช่วยเลขานุการ  

11.  นิติกรประจํามหาวิทยาลัย  (1  คน)     ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 

 1.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอนกุรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับตามกลุ่ม                
สาขาที่เป็นภาระงานของมหาวิทยาลัย 
 2.  พิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับที่อนุกรรมการจัดทํา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาออกบังคับใช้ 
 3.  จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของอนุกรรมการหรือที่ 
คณะกรรมการฯ  พิจารณาว่าต้องรีบดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกใช้บังคับ 
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                            
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  และเพื่อให้การรับ               
นักศึกษาปีการศึกษา 2555  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.              
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                 
และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา               
ท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2555   
พร้อมแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                        
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555  โดยให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



 

 

16 
 

 

 

1. ให้จํานวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา  และการ                  
เปิดรับสมัครอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนการรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
  

2. ควรเปิดรับอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ  โดยบรรจุเป็น              
พนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อสร้างความมั่นคงและจูงใจให้มีผู้สมัครจํานวนมากและเป็นการลดการจ้าง 
อาจารย์พิเศษ 

3. ควรปรับปรุงห้องเรียนให้รองรับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา               
ในแต่ละห้องเรียน  และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนควรเพียงพอและมีคุณภาพ 
 

 4.2.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของหน่วย 
         บริการฐานพื้นที่ 
ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน  

อุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ.  2552  กําหนดให้ “สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา              
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” และประกาศคณะกรรมการการจัดอุดมศึกษา  เรื่องหลักเกณฑ์           
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษา  พ.ศ.  2552  กําหนดให้ “สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบข้อมูลการจัดการศึกษา                
นอกสถานที่ตั้งของสถาบัน”  

กรณีดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่  5/2553 เมื่อวันที่              
1  มิถุนายน  2553  ได้ให้ความเห็นชอบข้อมูลการบริหารจัดการเรียนการส่วนของหน่วยบริการฐาน 
พื้นที่จังหวัดชมุพร  จังหวัดระนองและจังหวัดกระบี่  อนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา  (การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน)  และ
มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตามแนวทางและเกณฑ์ที่กําหนด
เรียบร้อยแล้ว  ในการให้บริการการศึกษา  ณ  หน่วยบริการฐานพื้นที่พร้อมอาจารย์ประจําหลักสูตร           
แต่ละหน่วยบริการ ฯ 

ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(4)/10394  เรื่อง                 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก  ลงวันที่  9  สิงหาคม  2554  “ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 
ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนส่งไปสํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการต่อไป” ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละสถานที่             
/ศูนย์หน่วยบริการฐานพื้นที่ในแต่ละที่ตั้ง (ข้อ 5 ตามหนังสือที่อ้างถึง) พร้อมขอความเห็นชอบจาก                
สภามหาวิทยาลัยในการเปิดสอนแต่ละหน่วยบริการฐานพื้นที่พร้อมอาจารย์ประจําหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ในส่วนของกรรมการประจําหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 มติที่ประชุม 
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 เห็นชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของหน่วยบริการฐานพื้นที ่ และควรตัดข้อความ           
ในเอกสารการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  หน้า 6 ข้อ 1.3 (2) ข้อ (1) และ (2) ออกก่อนส่งไปยัง สกอ.  
เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของ สกอ. 
 
  

4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคาครุภัณฑ์นอกเหนือ 
                 จากที่กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  มีภารกิจที่สําคัญ  4  ประการ  คือ  การผลิต             
บัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงวัฒนธรรม  ในการดําเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมายตามภารกิจจําเป็นต้องจัดหาให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน                
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยจะดําเนินการให้เป็นไป             
ตามที่กําหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  สําหรับในครั้งนี้มหาวิทยาลัย                      
มีความจําเป็นต้องจัดให้มีครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 2 รายการที่ไม่ได้กําหนด                   
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  คือ   

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  2  รายการ  ประกอบด้วย 
1.1 รถยนต์นั่งส่วนกลาง  เป็นรถยนต์นั่ง  4  ประตู  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

1,900 ซีซี  เพื่อใช้เป็นยานพาหนะที่มีสมรรถนะด้านความปลอดภัยสําหรับการเดินทางไปราชการ 
การสอนของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล                
ภายนอกที่มีจํานวนไม่เกิน  4  คน  และเดินทางไปกลับ  ณ  หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร   
จังหวัดระนอง  จังหวัดกระบี่  และอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นการ จัดซื้อแทน
รถยนต์นั่ง  4  ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400 ซีซี  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ 
มีมติเห็นชอบการโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์รถยนต์ (ซาก) ย่ีห้อ NISSAN  รุ่น TEANA 230 JM  หมายเลข
ทะเบียน  กง 6701 สฎ.  ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย  จํากัด  ตามกรมธรรม์ (สัญญาประกันภัย)   
จํากัด  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน พ.ศ.  2554                        
ซึ่งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนกลาง  4  ประตู  โดยการใช้งบประมาณแผ่นดินสามารถ 
จัดซื้อได้ไม่เกิน  1,600  ซีซี 

1.2 รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 16 ที่นั่ง  เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล  ปริมาตรกระบอก 
สูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี  เพื่อใช้สําหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการของคณาจารย์ตามภารกิจ                  
ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ             
รับส่งนักศึกษาเพื่อทํากิจกรรมด้านการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย              
ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกจังหวัด  โดยเฉพาะการบริการรับส่งผู้สอน  ณ  หน่วยบริการ 
ฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง  จังหวัดกระบี่  และอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                   
ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งอาจมีจํานวนผู้โดยสารมากกว่า  10  คน  ซึ่งต้องใช้รถยนต์นั่ง  2  คัน                 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการประหยัด  ปลอดภัย  สะดวกและเกิด ประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย  จึงขอ   
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อนุมัติจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้)  ขนาด  16  ที่นั่ง  ซึ่งในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์รถโดยสาร (รถตู้)           
โดยการใช้งบประมาณแผ่นดินสามารถจัดซื้อได้ไม่เกิน  12  ที่นั่ง 

2. การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอเพื่อใช้เป็นสื่อสําหรับการจัด         
การเรียนการสอน   

 ด้วยการดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  และเริ่มใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา  2554  ในจํานวนห้องเรียนทั้งหมดจะมีห้องเรียนรวมขนาดบรรจุผู้ฟังได้ถึง  300 คน 
จํานวน  3  ห้อง  และห้องที่สามารถบรรจุผู้ฟังได้ถึง  500  คน มีจํานวน 2 ห้อง จึงมีความจําเป็น                 
ต้องใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอที่มีคุณสมบัติระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000                 
ANSI  Lumens สามารถรับข้อมูลภายนอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยคลื่นวิทยุ (Wireless Lan) 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์   
 เนื่องจากการซื้อครุภัณฑ์ทั้ง  2  รายการ  คือ  ครุภัณฑ์รถยนต์  และครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ  เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  จึงเสนอ                   
สภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง  2  รายการ  โดยใช้งบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและจัดซื้อ              
จัดจ้างให้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
 มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคาครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์                
ของสํานักงบประมาณตามที่เสนอ 2  รายการ  ดังนี้ 
  (1)  ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
  (1.1)  รถนั่งส่วนกลาง 
  (1.2)  รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 16  ที่นั่ง (เบนซินหรือดีเซล) 
  (2)  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 
 2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ                 
สํานักงบประมาณได้  ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะและราคาครุภัณฑ์ไว้แล้ว  
โดยมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามระเบียบพัสดุ 
  

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง 
     4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             

  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ที่ 131/2548  ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548  โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุม
พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.  ที่สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  20             
ตุลาคม  พ.ศ.  2554  และเห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย               
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  237  คน  
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 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม                      
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย                  
จํานวน  7  คน      
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน      237   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  7  คน  ประกอบด้วย 

-  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        6       คน 
-  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1 คน 

  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ฯ และกําหนดนโยบาย 
      เพ่ือการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
 ตามที่อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา  ได้เสนอ 
ระเบียบวาระต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  เรื่องขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภา                     
มหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน  2554  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ              
ประจําสภามหาวิทยาลัย ฯ และกําหนดนโยบายเพื่อการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านต่างๆ  และ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําวาระดังกล่าวเข้าหารือ                      
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 ให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ  ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)         ประธานกรรมการ  
 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พ.ศ.  2547 
 2. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
 3. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ    กรรมการ 
            และเลขานุการ 
 5. นายชัยราช  จุลกัลป์ รักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
            และผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. นายวรชาติ  การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 หน้าที่ 
 1.. กําหนดชุดของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้               
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2547  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกับที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.. เสนอตัวบุคคลหรือตําแหน่งในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการแต่ละชุดตามข้อ 1   
 การดําเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวให้ใช้ข้อมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานีที่กําหนดในคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และเอกสารบันทึก 
ข้อความของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่องขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ.  2554  ประกอบ            
การดําเนินการ  และให้คณะกรรมการนําเสนอผลการดําเนินการดังกล่าวเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 11/2554  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554  
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2554  ในวันอังคาร ที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


