
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 12/2553 
วันพุธ ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  เวลา  10.00  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชยั   ศรีขวญั นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั รองประธาน 

3. ดร.จํารัส   นองมาก 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.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ   

13. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

14. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. อาจารย์พรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.วิรุณ   ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวนิยั   บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ   
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4. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร ลาประชมุ 

5. 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 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
  1.  ศ.ดร.สธุรรม   อารีกลุ ประธานคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมิน  

  ผลงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 4.1   

 2.  อาจารย์ณฐัวฒุิ   สวุรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 4.2 

 3.  อาจารย์วสนัต์   สทุธโส ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.4 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 - ไมมี่ - 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

1. ตามท่ีท่ีประชมุกรรมการสภามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย  ได้มีหนงัสือเชิญนายกสภา

มหาวิทยาลยัฯ  และกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ  เข้าร่วมการประชมุวิชาการเร่ือง “บทบาทของสภา

มหาวิทยาลยัในการพฒันาอดุมศกึษาของชาต”ิ ในระหวา่งวนัท่ี  21 -  22  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553                          

ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ  ความละเอียดทราบแล้วนัน้  เน่ืองจากวนัดงักลา่วได้ตรงกบัวนั              

ประชมุวิชาการในวาระครบรอบ  10  ปี  ของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา              

(สมศ.)  ท่ีประชมุกรรมการสภามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย  จงึได้เลื่อนการประชมุวิชาการจากวนั           

ดงักลา่วไปเป็นระหวา่งวนัท่ี  7 – 8  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2554  และมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

เห็นวา่การประชมุดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานสภามหาวทิยาลยัจงึขอเรียนเชิญนายกสภา

มหาวิทยาลยัฯ  และกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ  ร่วมประชมุวิชาการตามกําหนดการดงักลา่ว                        
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โดยมหาวทิยาลยัจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสําหรับผู้ เข้าร่วมการประชมุในครัง้นีแ้ละมอบหมาย                         

ให้ฝ่ายเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการลงทะเบยีน  ท่ีพกั                  

และการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทา่นทราบตอ่ไป   

2. ตามท่ีสถาบนัคลงัสมองของชาตไิด้มีหนงัสือถงึอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี            

เร่ืองขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลกัสตูร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพฒันาอดุมศกึษา” รุ่น 3   โดยสถาบนัคลงัสมอง 

ของชาตไิด้จดัหลกัสตูรดงักลา่วรวม  6  วนั  คือ  วนัท่ี  26  มกราคม  วนัท่ี  2 ,  9  ,  16  ,  28  กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ.  2554   ณ   ห้องกมลมาศ   โรงแรมสยามซตีิ ้   ถนนศรีอยธุยา    เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้   ประสบการณ์ระหวา่งผู้ เข้าร่วมหลกัสตูรในด้านธรรมาภิบาล 

ในการกํากบัดแูลมหาวิทยาลยั  บทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวทิยาลยั  ทัง้นีห้ากกรรมการ 

สภามหาวทิยาลยัมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมหลกัสตูรดงักลา่ว  มหาวทิยาลยัจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย             

ในครัง้นีแ้ละมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ประสานงานและอํานวยความสะดวก                      

ในการลงทะเบียน  ท่ีพกัและการเดนิทาง  

3. มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้จดันิทรรศการตามโครงการ “กระบวนงานเลศิสมัฤทธ์ิ               

ประจําปีการศกึษา  2552”   ระหวา่งวนัท่ี  22 – 24  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553  ณ  หอประชมุวชิราลงกรณ   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   โดยวตัถปุระสงค์ในการจดันิทรรศการดงักลา่วเพื่อพฒันากระบวนงาน

ภายในองค์กรท่ีใช้ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในให้มีคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองและสง่เสริม                    

ให้ทกุหน่วยงานของมหาวิทยาลยันําเสนอกระบวนงานที่มีผลการปฏิบตังิานดีเย่ียมตามระบบการประกนั

คณุภาพการศกึษาภายใน  ซึง่จะทําให้กระบวนงานเกิดผลสมัฤทธ์ิโดยหน่วยงานของมหาวทิยาลยัได้สง่ 

ผลงานเข้าประกวด “กระบวนงานเลศิสมัฤทธ์ิ  ประจําปีการศกึษา  2552”  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา

และตดัสนิ   
    

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 11/2553  
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 11/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัองัคาร  ท่ี  23   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   โดยไมมี่การแก้ไข  
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2553   

 เลขานกุารสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมตสิภามหาวิทยาลยัฯ  ในการ          

ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี 11/2553  ดงันี ้

 ระเบียบวาระท่ี 5.1  ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี   จํานวน   152   คน   

และระดบับณัฑิตศกึษา  จํานวน  41  คน  โดยฝ่ายเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และ 
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บณัฑิตวทิยาลยัทราบเพื่อดําเนินการออกหลกัฐานใบรายงานผลและหนงัสือรับรองคณุวฒุิให้ผู้ สําเร็จ

การศกึษา  และใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัรให้กบับณัฑิตตอ่ไป   

 ระเบียบวาระท่ี 5.2  ท่ีประชมุมีมต ิ ดงันี ้

 1. เห็นชอบแนวทางในการดาํเนินงาน ของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตามท่ีเสนอ                               

 2. มอบหมายให้คณะกรรมการศกึษา แนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั             

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี เป็นคณะทํางานไปดําเนินการจดัทําแผนการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏั             

สรุาษฎร์ธานี  ทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาวให้เป็นไปตามแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ  ให้ความเห็นชอบ  โดยคาํนงึถงึความสาํคญั  และความเป็น                      

ไปได้ในบริบทของมหาวทิยาลยัในสภาพปัจจบุนัและจดัทําร่างข้อบงัคบัวา่ด้วยการจดัตัง้สํานกังานสภา

มหาวิทยาลยั  เพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอ่ไป 

 คณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ได้ประชมุครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม  2553  เพ่ือพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานตามท่ีสภา

มหาวิทยาลยัได้มอบหมายแล้ว  ตามรายละเอียดแผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาการ

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

 ระเบียบวาระท่ี 5.3  ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการเพื่อเล่ือนคา่ตอบแทน                  

ของอธิการบดีซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 006/2553  ลงวนัท่ี                     

23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  และคณะกรรมการดงักลา่วได้ประชมุครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี  28  ธนัวาคม                  

พ.ศ.  2553  โดยได้กําหนดหลกัเกณฑ์    และวิธีการในการดาํเนินการเพื่อเล่ือนคา่ตอบแทนของอธิการบดี                        

ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2554  เสนอท่ีประชมุพิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑ์              

และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเล่ือนคา่ตอบแทน ของอธิการบดีซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ                

พ.ศ.  2554  ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั   ครัง้ท่ี 12/2553  ในระเบียบวาระท่ี 5.5 

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 11/2553  ระเบียบวาระที่ 5.2   
      “พจิารณาให้ความเหน็ชอบแนวทางในการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภฏั              
       สุราษฎร์ธานี” 
ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัฯ  ในการประชมุครัง้ท่ี  11/2553  เม่ือวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 

ในระเบียบวาระท่ี  5.2   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั                       

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ตามการเสนอของคณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตามคาํสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี 023/2552  ลงวนัท่ี  
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28  ตลุาคม   พ.ศ.  2552 และท่ี 025/2552 ลงวนัท่ี  25  พฤศจิกายน พ.ศ.  2552  และสภามหาวทิยาลยัฯ  

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดงักลา่วเป็น “คณะทํางานในการดําเนินการจดัทําแผนการดําเนินงานของ

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวให้เป็นไปตามแนวทางใน การดําเนินงาน

ของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ีสภามหาวทิยาลยัฯ ให้ความเห็นชอบ” 

โดยคํานงึถงึความสาํคญัและความเป็นไปได้ในบริบทของมหาวทิยาลยัในสภาพปัจจบุนั   

 จากมตสิภามหาวิทยาลยัดงักลา่วคณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของ            

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  และท่ีปรึกษาคณะกรรมการดงักลา่ว   ได้ดําเนินการประชมุครัง้ท่ี 

1/2553  เม่ือวนัท่ี  13  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553  เพ่ือจดัทํา “แผนการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการ

พฒันาการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”   ดงัรายละเอียดประกอบระเบยีบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามท่ีคณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเสนอ   พร้อมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลยัในการดําเนินกิจกรรมตาม             

ท่ีได้กําหนดไว้ในแผนการดําเนินการฯ  โดยปรับปรุงแผนการดําเนินการฯ  ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ       

สภามหาวทิยาลยั 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรพิจารณานําแผนทกุระยะท่ีสามารถเลื่อนกิจกรรมมาดําเนินการได้ในระยะสัน้และระยะกลาง 

โดยไมต้่องรอแผนระยะยาวในบางเร่ือง  เช่น  ระบบการประชมุแบบ E-meeting และการใช้ ระบบ  IT                  

ในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัมาอยูใ่นแผนระยะสัน้  เป็นต้น 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รับทราบรายงานผลการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
      และอธิการบด ี ประจาํปี  2553 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี  25  มถินุายน       

พ.ศ.  2552   ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  เพ่ือให้ 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณะกรรมการตดิตาม   ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547  และหมวด 4 มาตรา  49 – 50   แหง่พระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547   ตามคาํสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 019/2552               

ลงวนัท่ี  25  มถินุายน  พ.ศ.  2552  และสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี          

3/2553  เม่ือวนัท่ี   25  มีนาคม   พ.ศ.  2553  ในระเบยีบวาระที่ 5.2  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ            

ขอบขา่ยและวธีิการดําเนินงานของคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั
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ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ประจําปี   2552  (14  มกราคม 2552 – 13  มกราคม  2553)  ตามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณะกรรมการตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั   พ.ศ.  2547  ข้อ 8   วรรคสอง  

  บดันี ้ คณะกรรมการฯ  ได้ดําเนินการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และได้สง่รายงานผลการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ตามหนงัสือของคณะกรรมการฯ  ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2553 พร้อมนีป้ระธานคณะกรรมการฯ  จะได้สรุปรายงานผลการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลยัและของอธิการบดีพร้อมความเห็นตอ่สภามหาวิทยาลยั 
 มตทิี่ประชุม 

รับทราบรายงานการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและอธิการบดี 

ประจําปี  2553 โดยคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  ได้ให้      

คะแนนการประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัจําแนกเป็น  8  มิต ิ ดงันี ้

มิตท่ีิ 1  ด้านวชิาการ   ได้คะแนนการประเมิน  3.75  อยูใ่นระดบั  ดี 

มิตท่ีิ 2  ด้านการวิจยั ได้คะแนนการประเมิน  3.46  อยูใ่นระดบั  พอใช้ – ดี 

มิตท่ีิ 3  ด้านการบริการชมุชน ได้คะแนนการประเมิน  3.50  อยูใ่นระดบั  พอใช้ – ดี  

มิตท่ีิ 4  ด้านการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม  ได้คะแนนการประเมนิ  3.00  อยูใ่นระดบั  พอใช้

 มิตท่ีิ 5  ด้านการผลติครูและสง่เสริมวทิยฐานะครู ได้คะแนนการประเมิน  3.71  อยูใ่นระดบั  ดี 

มิตท่ีิ 6  ด้านกิจการนกัศกึษา ได้คะแนนการประเมิน  4.29  อยูใ่นระดบั  ดี 

มิตท่ีิ 7  ด้านการบริหารมหาวิทยาลยั  ได้คะแนนการประเมิน  4.10  อยูใ่นระดบั  ดี 

มตท่ีิ 8  ด้านการบริหารทรัพยากร    ได้คะแนนการประเมิน  4.00  อยูใ่นระดบั  ดี 
 

4.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองอัตราการเก็บค่าบาํรุง
หอพักนักศึกษา   

ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับ

นกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  ข้อ 5.5  กําหนดให้มหาวิทยาลยั                        

เรียกเก็บคา่บาํรุงหอพกัของมหาวิทยาลยั  โดยจดัทําเป็นประกาศมหาวทิยาลยัท่ีได้รับความเห็นชอบ                

จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัและแจ้งให้สภามหาวิทยาลยัทราบ  ทัง้นีไ้มเ่กินอตัราท่ีระเบียบ

กําหนด 

 เพ่ือให้การเก็บคา่บํารุงหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเป็นไปตามระเบียบดงักลา่ว 

มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัจงึออกประกาศมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เร่ืองอตัราการจดัเก็บคา่บํารุงหอพกันกัศกึษา  แจ้งสภามหาวิทยาลยัทราบ 
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 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 

4.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองการเบกิจ่ายค่าเบีย้ประชุม
กรรมการบริหารโครงการและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานโครงการ 
จัดการศึกษา  กรณีโครงการพเิศษ 

 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับ 

นกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  ข้อ 10.1  กําหนดให้การจา่ยเพื่อเสริม

ประสทิธิภาพการบริหารและการดําเนินการอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัโดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัและแจ้งให้สภามหาวทิยาลยัทราบ 

 เพ่ือเสริมประสทิธิภาพในการบริหารจดัการโครงการจดัการศกึษา  กรณีท่ีเป็นโครงการพิเศษ

นอกเหนือจากการศกึษาภาคปกต ิ และเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัฯ   

มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัให้จ่ายคา่เบีย้ประชมุแก่คณะ 

กรรมการบริหารโครงการและจ่ายคา่ตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้มาปฏิบตังิานโครงการในวนัท่ีไมมี่การจดั              

การเรียนการสอนภาคปกต ิ 

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อรับทราบประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เร่ืองการเบกิจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการบริหารโครงการและคา่ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานโครงการ                

จดัการศกึษา  กรณีโครงการพิเศษ 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 

4.4 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองการรับจ่ายเงนิในการ 
      จัดการศกึษาสาํหรับนักศกึษาระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี 

 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับ

นกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี พ.ศ.  2553  ข้อ 3  ให้ยกเลกิระเบียบมหาวทิยาลยั                  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสาํหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและ            

ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 เพ่ือให้การรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาท่ีต้องดําเนินการตามระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏั                   

สรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบั 

ปริญญาตรี   พ.ศ.  2553   ข้อ 5.3 , ข้อ 5.6  และข้อ 10.1  ซึง่มีอยูห่ลายประกาศสามารถดําเนินการ                

รับจ่ายเงินตอ่ไปได้ตามปกต ิ เชน่  การจา่ยเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจําภาคเรียนของนกัศกึษา                  

แตล่ะหลกัสตูร , คา่ประกนัอบุตัเิหตขุองนกัศกึษา  เป็นต้น  มหาวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  จงึออกประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองการรับ                  

จ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  โดยกําหนดให้ 

“มหาวิทยาลยัดําเนินการรับจ่ายเงินตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ีออกโดยอาศยั             

อํานาจจากระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับ

นกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ท่ีใช้อยูใ่นวนัท่ีประกาศนีใ้ช้บงัคบัมาใช้  

บงัคบัโดยอนโุลมเทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงิน             

ในการจดัการศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2553”   และขณะนี ้

มหาวิทยาลยัได้มีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อดําเนินการจดัทําร่างประกาศตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบั             

ระเบียบปี   2553  เสนอมหาวทิยาลยัแล้ว 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกตแิละภาค  กศ.ปช.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  23                 

ธนัวาคม  พ.ศ.  2553  และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยั 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน 120  คน   

 คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  12/2553   เม่ือวนัท่ี   23   ธนัวาคม   

พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยั  จํานวน  

16  คน        
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบถกูต้องแล้ว  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            120   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน  16   คน   ประกอบด้วย 

 - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              6 คน 

  - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน              8   คน 

 - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  2 คน 
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5.2 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้อาํนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา                  
 ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 013/2552  เร่ืองแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่

ผู้ อํานวยการ  ลงวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2552  ได้แตง่ตัง้  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์  ชอบตรง            

ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป  ซึง่ตาม

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วยคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาผู้ อํานวยการ

สถาบนั  สํานกั  ศนูย์  หวัหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน   ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ            

พ.ศ.  2551  ข้อ 7 วรรคสามกําหนดให้   “ผู้ อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละสี่ปีและอาจได้รับ 

การแตง่ตัง้ใหมอี่กได้   แตท่ัง้นีจ้ะดํารงตําแหนง่เกินสองวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้”   

 กรณีดงักลา่วผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์ ชอบตรง  จะครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการ

สถาบนัวิจยัและพฒันา  ในวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2556   แตเ่น่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์  

ชอบตรง   ได้ขอลาออกจากตําแหน่งผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  โดยจะรักษาการในตาํแหนง่         

ตอ่ไปจนถึงวนัท่ีสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแทน  

 เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกและ               

แตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการ                       

สรรหาผู้ อํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  เพ่ือดําเนินการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเสนอ             

สภามหาวทิยาลยัพจิารณาเลือกและแตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  ดงันี ้  

 1.  อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    ประธาน 

 2.  ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ รองอธิการบด ี   รองประธาน 

 3.  นายจตพุร   วชัรานาถ กรรมการสภาฯ  โดยตําแหนง่  กรรมการ 

 4.  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ  จากผู้บริหาร  กรรมการ   

 5.  ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 6.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบด ี     เลขานกุาร 

 7.  ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 8.  นายวรชาต ิ  การเก่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

หน้าท่ี  ดําเนินการสรรหาบคุคลเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเลือกและแตง่ตัง้เป็น

ผู้ อํานวยการแทนผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาท่ีขอลาออกจากการดํารงตําแหนง่ตามความ                   

ในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาผู้ อํานวยการ

สถาบนั  สํานกั  ศนูย์   หวัหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ              
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พ.ศ.  2551  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกและแตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและ            

พฒันาในการประชมุสภามหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

5.3 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  
ด้วยคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราภฏั 

สรุาษฎร์ธานี ท่ี 006/2551  ลงวนัท่ี  29  สงิหาคม  พ.ศ.  2551  ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง 

2  ปี  ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

ตําแหนง่ทางวชิาการ  พ.ศ.  2551  ข้อ 12  วรรคสาม  ตัง้แตว่นัท่ี  28  สงิหาคม  พ.ศ.  2553 

มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่ง 

ทางวิชาการแทนคณะกรรมการที่พ้นตาํแหนง่ตามวาระ 
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ  ดงันี ้

 1.  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ   ประธาน 

 2.  ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศกัดิ ์  วิศาลาภรณ์  กรรมการ 

 3.  ศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ  ทองปาน  กรรมการ 

 4.  ศาสตราจารย์ ดร.สทุศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

 5.  ศาสตราจารย์ไพบลูย์   นยัเนตร   กรรมการ 

 6.  ศาสตราจารย์ ดร.ศภุชยั  ยาวะประภาษ  กรรมการ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลยัควรแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการให้ครอบคลมุศาสตร์ตา่งๆ 

ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชาในมหาวทิยาลยัเพื่อสามารถตรวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์แตล่ะสาขา           

วิชาได้ 
 

5.4 พจิารณาเหน็ชอบและแต่งตัง้ผู้อาํนวยการสาํนักศลิปะและวัฒนธรรม 
 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2553  เม่ือวนัท่ี  22   กนัยายน            

พ.ศ.  2553  ได้มีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  ลงวนัท่ี  22  

กนัยายน   พ.ศ.  2553   เพื่อดําเนินการสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมจํานวนไมเ่กิน  3  คน   เสนอสภา

มหาวิทยาลยัฯ  พิจารณาเลอืกและแตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  

 คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  ตามข้อ 1.  ได้ดําเนินการ 

สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม   ตามความในข้อบงัคบั          

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ อํานวยการ 
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สถาบนั  สํานกั  ศนูย์   หวัหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่                      

คณะ  พ.ศ.  2551  โดยดําเนินการ  ดงันี ้

  1  จดัทําประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  เร่ือง 

การดําเนินการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  ลงวนัท่ี  1  ตลุาคม  พ.ศ.  2553 

  2  คณะกรรมการสรรหาฯ  ดําเนินการตามประกาศในข้อ 2.1  ดงันี ้

   (1)  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัตัง้แตร่ะดบัคณบดีหรือเทียบเทา่ขึน้ไป  โดยการตัง้

คณะกรรมการขึน้มาเพื่อประมวลความนิยมและความเหมาะสมของผู้ ท่ีจะเป็นผู้ อํานวยการสาํนกั 

ศลิปะและวฒันธรรมจากบคุคลในสงักดัหรือบคุคลภายนอก  จํานวนไมเ่กิน  3  ช่ือ  และบคุลากร 

ของมหาวทิยาลยัอาจเสนอช่ือตนเองเข้ารับการสรรหาฯ 

(2) คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้นํารายช่ือท่ีได้รับการเสนอช่ือในข้อ 2.2 (1)  มา 

พิจารณากลัน่กรองให้ได้ผู้ ท่ีเหมาะสมจะดาํรงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม 

แล้วดําเนินการทาบทาม    จํานวน   7   ราย    (รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชมุคณะ            

กรรมการสรรหาฯ  ครัง้ท่ี 1/2553 – 4/2553  แนบระเบยีบวาระนี)้  มีผู้ตอบรับการทาบทาม  จํานวน               

1  ราย  คือ  นายธีรพนัธุ์  จนัทร์เจริญ   

 คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  จงึเสนอรายช่ือผู้ตอบรับ                     

การทาบทามเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบและแตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะ                 

และวฒันธรรม  พร้อมประวตัข้ิอมลู  รายละเอียด  วิสยัทศัน์และนโยบายการปฏิบตังิานตามเอกสาร              

แนบและประกอบระเบียบวาระนี ้  
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบและแตง่ตัง้ นายธีรพนัธุ์   จนัทร์เจริญ  ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะ                      

และวฒันธรรม  ตัง้แตว่นัท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553  เป็นต้นไป  
 

5.5 พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักเกณฑ์และวธีิการในการดาํเนินการเพื่อเล่ือน 
ค่าตอบแทนของอธิการบดซีึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 

 ประธานได้ขอความเห็นตอ่ท่ีประชมุให้มีการประชมุลบัในระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบให้มีการประชมุลบั 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 

- ไมมี่ - 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  1/2554  ในวนัองัคาร ท่ี  25  มกราคม  พ.ศ.   2554                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


