
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครังที่ 11/2553 
วันอังคาร ที่  23  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชยั   ศรีขวญั นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ   

5. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

8. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

13. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ   

14. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

15. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. อาจารย์พรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

18. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.วิรุณ   ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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3. นายวนิยั   บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ   

4. ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ 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 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  ท่ีประชมุกรรมการสภามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ทกสท.)  โดย ดร.ชมุพล   พรประภา   

ประธานคณะกรรมการจดัตัง้ ทกสท.  และสมาคมสภามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (สสมท.)  ได้มีหนงัสือ

เชิญนายกสภามหาวทิยาลยัฯ และกรรมการสภามหาวทิยาลยัเข้าร่วมประชมุทางวชิาการ  เร่ือง “บทบาท

ของสภามหาวทิยาลยัในการพฒันาอดุมศกึษาของชาต”ิ  ในระหวา่งวนัท่ี  21 – 22 ธนัวาคม  พ.ศ.  2553   

ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์   กรุงเทพฯ  จงึขอเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุ          

ตามวนั  เวลาและสถานที่ดงักลา่ว 

 2.  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ได้มีหนงัสือเชิญนายกสภามหาวทิยาลยัฯ   และ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัเข้าร่วมการประชมุวิชาการระดบัชาต ิเร่ือง “อดุมศกึษาร่วมสร้างประเทศไทย         

น่าอยู”่  ในระหวา่งวนัท่ี  13 -15  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553  ณ  ห้องคอนเวนชัน่เซน็เตอร์  เซน็ทรัลลาดพร้าว  

กรุงเทพฯ   จงึขอเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้สนใจเข้าร่วมการประชมุตามวนั  เวลาและสถานที่

ดงักลา่ว 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ร่วมกบัสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั   สถาบนั           

คลงัสมองของชาต ิ  เครือขา่ยการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชน  สกอ.ภาคใต้ตอนบนและวทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี  สรุาษฎร์ธานี   ได้จดัประชมุวิชาการระดบัชาต ิ ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีวิจยั ครัง้ท่ี 6 

“วิจยัเลศิสมัฤทธ์ิผลผลติเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน : Research Excellences for  Sustainable” ระหวา่ง              

วนัท่ี  17 – 18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  ณ  อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    
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โดยวตัถปุระสงค์ในการจดัประชมุในครัง้นีเ้พ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําแนวคดิการพฒันาท่ียัง่ยืน

มาประยกุต์ใช้กบัการวจิยัและพฒันาชมุชนฐานรากและเป็นเวทีในการเสนอผลงานการวิจยัและเผยแพร่

ผลงานการวิจยัของเครือขา่ยตลอดจนนกัวิจยัจากภาคอ่ืีนๆ  รวมทัง้นิสติ  และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

จากสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ  และการจดัประชมุวชิาการในครัง้นีไ้ด้กําหนดหวัข้อหลกัในการประชมุ  

คือ  “การวิจยัเลศิสมัฤทธ์ิเพ่ือกรอบคดิของการพฒันาท่ียัง่ยืน”   โดยมีผู้ทรงคณุวฒุ ิ  นกัวิจยั  ผู้แทนจาก

หนว่ยงานราชการและเอกชน  และนกัศกึษาให้ความสนใจเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวนมาก    

2.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วมในหลายพืน้ท่ี 

ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  และจงัหวดันครศรีธรรมราช  ดงันี ้

  (1)  ได้จดัตัง้ศนูย์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

  (2)  จดัตัง้หนว่ยเคลื่อนท่ีเร็วเพื่อชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัตลอด  24  ชัว่โมง  โดยมีอาสาสมคัร      

ท่ีเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั  จํานวน  550  คน  พร้อมออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม 

ในการขนย้ายสิง่ของไปไว้ในท่ีปลอดภยัและแจกถงุยงัชีพ 

  (3)  ร่วมเป็นเครือขา่ยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยักบักาชาดสรุาษฎร์ธานี   

เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี   และเทศบาลตาํบลขนุทะเล 

  (4)  จดัหนว่ยรับบริจาคสิง่ของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม  

  (5)  จดัถงุยงัชีพไปแจกผู้ประสบภยันํา้ท่วมในหลายพืน้ท่ีตามท่ีได้ร้องขอจากผู้ นําท้องถ่ิน 

หนว่ยงานและประชาชน 

  (6)  มหาวทิยาลยับริจาคนํา้ดื่มราชพฤกษ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชน  จํานวน  25,000  ขวด 

  (7)  จดันกัศกึษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  และสาขาวิชาสาธารณสขุชมุชนออกให้              

ความชว่ยเหลอืตรวจสขุภาพประชาชน 

  (8)  จดัสง่เสือ้ผ้าท่ีได้รับบริจาค  จํานวน  54  กลอ่ง  ไปชว่ยเหลือผู้ประสบภยันํา้ท่วม 

ในภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยประสานกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีอยู ่                    

ในพืน้ท่ีท่ีมีผู้ประสบภยั 

 3. กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.)  ได้จดัลําดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีประสทิธิภาพในการ 

บริหารกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้ลําดบัท่ี 3  จาก

มหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ (อนัดบัท่ี 1 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ และอนัดบัท่ี 2  มหาวทิยาลยั

พายพั) 
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 4.  เม่ือวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  คณะอาจารย์และนกัศกึษาของ  October 6            

University  ประเทศอียิปต์   ได้มาศกึษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกบัคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามโครงการตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหวา่งมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีกบั October 6  University   

 5.  มหาวทิยาลยัได้น้อมนําพระราชดํารัสของสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร  อดลุยเดชวกิรม  พระบรม 

ราชชนก  ซึง่พระราชทานแก่นกัศกึษาซึง่ได้รับทนุรัฐบาลไปศกึษาตอ่  ณ  ตา่งประเทศ  มาจดัทําเป็นสําเนา 

เพ่ือจดัสง่ให้กบัอาจารย์ของมหาวิทยาลยัท่ีได้รับทนุไปศกึษาตอ่  ณ  ตา่งประเทศ  เพ่ือให้เกิดความตระหนกั

ถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนในการศกึษาและนําความรู้มาใช้พฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือการพฒันาประเทศ

ตอ่ไป 
    

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครังที่ 10/2553  
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 10/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัองัคาร  ท่ี  2   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   โดยไมมี่การแก้ไข      
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครังที่ 10/2553   

 เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมตสิภามหาวิทยาลยัฯ  ในการ          

ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี 10/2553  ดงันี ้

 ระเบียบวาระท่ี 5.1  ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี   จํานวน   656   คน   

ระดบับณัฑิตศกึษา  จํานวน  168  คน  โดยฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และ 

บณัฑิตวทิยาลยัทราบเพื่อดําเนินการออกหลกัฐานใบรายงานผลและหนงัสือรับรองคณุวฒุิให้ผู้ สําเร็จ

การศกึษา  และใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัรให้กบับณัฑิตตอ่ไป  และในสว่นท่ีเป็นข้อเสนอแนะ 

ตอ่การผลติบณัฑิต  ระดบับณัฑิตศกึษา  คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา  ได้ดําเนินการกําหนดมาตรการ 

และวิธีการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ  แล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 

 ระเบียบวาระท่ี 5.3  ท่ีประชมุมีมต ิ

1. อนมุตัใิห้ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั  ประจําปีงบประมาณ                 

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

หกแสนบาทถ้วน)  เพ่ือช่วยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภยันอกเหนือ 

จากการลดหยอ่นหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศกึษา  หากมหาวทิยาลยัมีความจําเป็นท่ีจะใช้งบ 

ประมาณเพิม่เตมิให้เสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนมุตัเิพิ่มเตมิ 
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 2.  เห็นชอบให้มหาวทิยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการ                             

ในการดําเนินการให้ความชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสาธารณภยั 

 ฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  และรองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนกัศกึษาทราบมตสิภาฯ  และมหาวิทยาลยัได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

เร่ืองการชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภยั ลงวนัท่ี  2 พฤศจิกายน                

พ.ศ. 2553   และมหาวทิยาลยัได้ออกคําสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 2770/2553 เร่ืองแตง่ตัง้

คณะกรรมการกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและดําเนินการในการชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับผลกระทบ                 

และเดือดร้อนจากสาธารณภยั ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ทัง้นีค้ณะกรรมการดงักลา่วได้ประชมุ          

เม่ือวนัท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการชว่ยเหลือฯ และใน             

ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนรวบรวมข้อมลู  ตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้อง  เพ่ือให้การชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ีได้รับ

ผลกระทบตอ่ไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5.4  ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2554  (เพิ่มเตมิ)  เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการตกแตง่อาคาร หอประชมุ                    

วชิราลงกรณ  เพิ่มเตมิ  เป็นเงินจํานวน  14,750,000  บาท  (สบิส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  โดย 

ฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งรองอธิการบดฝ่ีายบริหารทัว่ไป  และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาทราบ          

มตสิภามหาวิทยาลยัฯ   และกองนโยบายและแผนได้จดัทําแผนปฏิบตักิารตามโครงการที่เสนอสง่ไปยงัฝ่าย

ออกแบบและฝ่ายพสัดเุพ่ือดําเนินการจดัทํารูปแบบเพื่อดําเนินการจดัซือ้  จดัจ้างตามระเบียบพสัด ุ

  ทัง้นี ้ ฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้ตดิตามผลการดําเนินงานของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบดงักลา่ว    

ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ -    

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกตแิละภาค  กศ.ปช.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  15   

พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยั 
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เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  152  คน   

 คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  11/2553   เม่ือวนัท่ี  19   พฤศจิกายน                  

พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยั  จํานวน  

41  คน       

 รายละเอียดท่ีขออนมุตัใิห้ปริญญาตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้ 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบถกูต้องแล้ว  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            152   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   41   คน   ประกอบด้วย 

 - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน             19 คน 

  - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน             11   คน 

 - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  8 คน 

 - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน  3 คน 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกําหนดกรอบหรือหวัข้อการวิจยัให้สอดคล้องกบักรอบของสาขาวิชาท่ีศกึษาและสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  และมีฐานข้อมลูสําหรับผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเพื่อตอ่ยอดให้เกิดการพฒันา               

ในงานวิจยัในเร่ืองนัน้ๆ 

 2.  การทําวทิยานิพนธ์ของนกัศกึษาควรเน้นให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ 

วิจยัเป็นสําคญั  ทัง้นีใ้ห้ยดึประโยชน์ขององค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้ให้สามารถนําไปใช้ในการพฒันาบคุคล 

องค์กรหรือหนว่ยงาน  การพฒันาชมุชน  สงัคมและประเทศได้ด้วยก็จะทําให้วทิยานิพนธ์ท่ีทําแล้ว 

มีคณุคา่ 

 3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาควรได้ตรวจสอบ             

ความสอดคล้องและความสมัพนัธ์ด้านเนือ้หาสาระของวิทยานิพนธ์ทัง้เลม่  และอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ควรมีความรู้ในเร่ืองท่ีนกัศกึษาจะทําวิทยานิพนธ์ด้วย 
 

5.2 พจิารณาให้ความเหน็ชอบแนวทางในการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
     ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2552  เม่ือวนัท่ี  28               

ตลุาคม    พ.ศ.  2553  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี (คําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี  023/2552 ลงวนัท่ี   

28  ตลุาคม  พ.ศ.  2552)  โดยให้มีหน้าท่ีศกึษาแนวทางและวิธีการเพื่อพฒันาการดําเนินงานกิจการ 
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สภามหาวทิยาลยัให้มีประสทิธิภาพ  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  

ทัง้ในด้านโครงสร้าง  บคุลากร  งบประมาณ  กระบวนการบริหาร  กลไกตา่งๆ  ตลอดจนงานประชมุและ

เอกสารการประชมุ  ตามท่ีกําหนดไว้ระเบียบ  ข้อบงัคบัและกฎหมายอื่นๆ  แล้วเสนอสภามหาวทิยาลยั 

เพ่ือศกึษาและพิจารณาดาํเนินการตอ่ไป 

 คณะกรรมการฯ  ตามข้อ 1  ได้ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวทิยาลยัได้มอบหมาย 

ตามคําสัง่ดงักลา่วตามขัน้ตอน  ดงันี ้
1. การพจิารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
   คณะกรรมการฯ  ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  22  ธนัวาคม  พ.ศ.  2552   เพ่ือพิจารณาศกึษา  

แนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั  ดงันี ้

   1.1  กําหนดสาระท่ีเป็นหลกัการพืน้ฐานในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 

   1.2  ศกึษาบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยั 

1.3  ศกึษาบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของผู้ เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของสภา 

มหาวิทยาลยัฯ   ได้แก่ 

(1) นายกสภามหาวทิยาลยั 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

(3) เลขานกุารสภามหาวทิยาลยั 

(4) อธิการบด ี

   1.4  ศกึษาเง่ือนไขในการดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

   (1)  การจดัตัง้สํานกังานสภามหาวทิยาลยั  มีการกําหนดภาระหน้าท่ีและการสนบัสนนุ

ทรัพยากรในการปฏิบตังิานในสํานกังาน 

   (2)  การวเิคราะห์งานในอํานาจหน้าท่ีของสภามหาวทิยาลยัเพื่อปรับวธีิการทํางาน 

ตลอดจนการมอบอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการและอนกุรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ 

(3) การจดัระบบการประสานข้อมลูในระหวา่งผู้ เก่ียวข้องให้มีประสทิธิภาพ 

(4) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํางานและการประชมุของสภา
มหาวิทยาลยั 

   (5)  การสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรเพื่อปฏิบตัหิน้าท่ีตามแนวทางที่กําหนดตลอดเวลา 

   1.5  กําหนดให้มีคูมื่อ  ประกอบด้วย 

   (1)  บทบาท  อํานาจหน้าท่ีของบคุคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   (2)  ปฏิทินการปฏิบตังิาน 
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   (3)  แบบฟอร์มตา่งๆ 

   (4)  ระเบียบ  ข้อบงัคบัและแนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง   

     ทัง้นี ้ ได้กําหนดงานและขัน้ตอนการปฏิบตังิานของคณะกรรมการฯ  ตามลําดบั  ดงันี ้

   (1)  เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีจําเป็นจากเอกสาร  การสมัภาษณ์  การสอบถาม  เป็นต้น 

   (2)  การวเิคราะห์ข้อมลูและ “ร่าง”  รูปแบบในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 

   (3)  การวพิากษ์   “ร่าง”  รูปแบบในการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัโดยวธีิ                 

Focus  group  

   (4)  การปรับปรุง  “ร่าง”  รูปแบบในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 

   (5)  จดัทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลและ “ร่าง” รูปแบบในการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
   คณะกรรมการฯ  ได้ประชมุเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู  เอกสารการสมัภาษณ์และสอบถามที่งาน

เลขานกุารคณะกรรมการและกรรมการนําเสนอ  จํานวน  2  ครัง้  คือ 

   ครัง้ท่ี 1  เม่ือวนัท่ี  31  พฤษภาคม   2553 

   ครัง้ท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  12 – 13  กรกฎาคม   2553 

จากการประชมุทัง้  2  ครัง้  ได้ “ร่าง” รูปแบบในการดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏั                                 

สรุาษฎร์ธานี  เพ่ือวพิากษ์โดย  Focus  group   ตอ่ไป  
 3.  การวพิากษ์ “ร่าง” รูปแบบในการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร์ธานี  โดยวธีิ   Focus  group   
 โดยดําเนินการวิพากษ์ “ร่าง” รูปแบบในการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏั                                 

สรุาษฎร์ธานี  เม่ือวนัท่ี  23  สงิหาคม  พ.ศ.  2553  จากตวัแทนของกลุม่บคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ                                   

ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยั  ได้แก่ 

(1) อดีตนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

(2) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

(3) เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัของสถาบนัอดุมศกึษาในเขตภาคใต้ 

(4) นกัวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบ 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของสถาบนัอดุมศกึษา 

(6) นกัวชิาการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

คณะกรรมการฯ  ได้ประชมุเพ่ือนําข้อมลูจากการวิพากษ์ของผู้ทรงคณุวฒุิดงักลา่วมา 

สงัเคราะห์และปรับปรุง “ร่าง”  รูปแบบในการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  
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จํานวน  2  ครัง้  คือ 

 ครัง้ท่ี 1  เม่ือวนัท่ี  24  สงิหาคม  พ.ศ.  2553 

 ครัง้ท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน  พ.ศ.  2553 

 จากการดําเนินการของคณะกรรมการฯ  ได้แนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เสนอสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ศกึษาและพิจารณาดําเนินการ 

ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2553  เม่ือวนัท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  และท่ีประชมุเห็นชอบให้เลื่อน          

ระเบียบวาระนีม้าพิจารณาในการประชมุสภามหาวทิยาลยัในครัง้นี ้ 
 มตทิี่ประชุม 

1. เห็นชอบแนวทางในการดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตามท่ีเสนอ                       

2. มอบหมายให้คณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั              

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เป็นคณะทํางานไปดําเนินการจดัทําแผนการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยั               

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาวให้เป็นไปตามแนวทางในการดาํเนินงานของสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ  ให้ความเห็นชอบ  โดยคาํนงึถงึความสาํคญั                

และความเป็นไปได้ในบริบทของมหาวทิยาลยัในสภาพปัจจบุนั  และจดัทําร่างข้อบงัคบัวา่ด้วยการจดัตัง้

สํานกังานสภามหาวทิยาลยั  เพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอ่ไป  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการประกนัคณุภาพของสภามหาวทิยาลยั   โดยให้มีการกําหนดตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน 

และประเมินผลตามตวัชีว้ดั 

2.  สภามหาวทิยาลยั ฯ  ควรแตง่ตัง้อนกุรรมการให้สอดคล้องกบัภารกิจและความเป็นสากล              

ขององค์กรเพิม่เตมิ  เช่น  อนกุรรมการธรรมาภิบาล  อนกุรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง   อนกุรรมการ                       

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เป็นต้น 
 

 5.3 พจิารณาดาํเนินการเพื่อเล่ือนค่าตอบแทนของผู้ดาํรงตาํแหน่งอธิการบด ี
               มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี (ลับ)  
 ประธานได้ขอหารือตอ่ท่ีประชมุเห็นควรให้มีการประชมุลบัในระเบียบวาระนี ้  
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุเห็นชอบให้ประชมุลบั 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 
ทศิทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
1  กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ.  2551 – พ.ศ.  2565)   

     ได้จดัอดุมศกึษาเป็น  4  กลุม่  คือ  

1.1  กลุม่วทิยาลยัชมุชน  (Community  Colleges)  เน้นการผลติบคุลากรระดบัอนปุริญญา 

  1.2  กลุม่มหาวิทยาลยัสี่ปี  (4-year  University)   และมหาวิทยาลยัศลิปศาสตร์   

(Liberal  Arts  University)   เน้นการผลติบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 

   1.3  กลุม่มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง  (Specialized  

University)  มหาวิทยาลยั  Comprehensive เน้นการผลติบณัฑิตระดบัปริญญาตรีปริญญาโท (วิทยา 

นิพนธ์หรือวิจยัล้วน)  และปริญญาเอก     

1.4  กลุม่มหาวทิยาลยัวิจยั (Research  University)  และมหาวทิยาลยับณัฑิตศกึษา 

(Graduate University)   เน้นการผลติบณัฑิตระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท (วิทยานิพนธ์หรือ            

วิจยัล้วน)  ปริญญาเอกและวิจยัหลงัปริญญาเอก 

2  การเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเป็นสว่นราชการหรือการเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
2.1 การกาํหนดตาํแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีตามกรอบแผน     
     อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2  (พ.ศ.  2551 – พ.ศ.  2565)   

     (1)  มหาวทิยาลยัควรกําหนดตําแหนง่ของมหาวทิยาลยัฯ  ให้สอดคล้องกบับริบทของสงัคมโลก

และของประเทศ  โดยคํานงึถึงศกัยภาพของมหาวทิยาลยัในทกุองค์ประกอบท่ีจะผลกัดนัและดาํเนินการ           

ไปสูอ่นาคตได้อยา่งสมบรูณ์   

     (2)  การจดัทําแผนยทุธศาสตร์เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและเป็นไปตามตําแหน่งของมหาวิทยาลยั 

ท่ี กําหนดขึน้จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาคมทกุภาคสว่นทัง้ระดับสภามหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลยั ชมุชน  ท้องถ่ิน  สงัคม  นกัศกึษาปัจจบุนัและศษิย์เก่าตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสีย (stakeholders) 

 (3)  ควรมีการกําหนดอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัท่ีชดัเจนเพื่อหาจดุเดน่ของมหาวทิยาลยั                 

ท่ีแตกตา่งจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  และศกึษาข้อจํากดัของมหาวทิยาลยัในการท่ีจะหาวิธีการพฒันา

มหาวิทยาลยัให้ก้าวหน้าด้วยความมัน่คง    

 (4)  การจดัทําแผนยทุธศาสตร์ควรมีการจดัทํา  SWOT  เพ่ือวิเคราะห์สภาพความพร้อม                  

ในปัจจบุนัของมหาวทิยาลยั  ปัจจยัสนบัสนนุ  ความคาดหวงัในอนาคต  และวิธีการในการดําเนินงาน                    

ท่ีมีประสทิธิภาพเพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามท่ีคาดหวงั 
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   (5)  ในกระบวนการพฒันามหาวทิยาลยัสูค่วามสาํเร็จตามอตัลกัษณ์และตําแหนง่                          

ของมหาวทิยาลยัท่ีกําหนดนัน้  ควรมีการพฒันาบคุลากรและเลือกใช้คนท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ตามลกัษณะงานแตล่ะประเภท 

 (6)  ควรกําหนดตําแหนง่ของมหาวิทยาลยัและการพฒันาไปสูเ่ป้าหมาย  โดย                       

กําหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์ระยะสัน้ (3 ปี)  ระยะกลาง (5ปี)  และระยะยาว (10 ปี)  และมีการ                     

กําหนดตวัชีว้ดัแตล่ะสว่นให้ชดัเจนเพื่อการประเมิน  ปรับเปลี่ยน  และจดัหาปัจจยัสนบัสนนุ                                

ให้เกิดการพฒันาท่ีเหมาะสม   
   2.2 การเป็นมหาวทิยาลัยที่เป็นส่วนราชการหรือการเป็นมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ 
      (1)  การเป็นมหาวทิยาลยัในกํากบัของรัฐในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะมีความก้าวหน้า                      

และมีความเป็นสากล  ซึง่นโยบายของรัฐบาลต้องการให้มหาวิทยาลยัของรัฐเป็นมหาวทิยาลยัในกํากบั 

ดงันัน้  มหาวทิยาลยัของรัฐทกุแหง่ควรเตรียมความพร้อมในเร่ืองนี ้ โดยอาจจะกําหนดเป็นแผน 

ยทุธศาสตร์ระยะสัน้หรือระยะยาวขึน้อยูก่บัความพร้อมของแตล่ะสถาบนั 

      (2)  การปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสว่นราชการเป็นมหาวทิยาลยัในกํากบัของรัฐ                   

มีกระบวนการ  ขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างการบริหารบคุลากรของมหาวทิยาลยั  ดงันัน้การ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลยัควรมีการรับฟังความคดิเห็นจากบคุลากรของมหาวทิยาลยั              

และผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น  (stakeholders)   เพ่ือร่วมกนักําหนดทิศทางของมหาวิทยาลยัและ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความชดัเจน   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  12/2553  ในวนัพธุ ท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ.   2553                     

เวลา  10.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


