
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 3/2553 
วันพฤหสับด ีที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2553  เวลา 13.00 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

2. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ   

5. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

6. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

7. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

10. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

11. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

12. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

13. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

14. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

7. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

4. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.    ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

 2.   ศ.ดร.สธุรรม   อารีกลุ ประธานกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ 

  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2  

 3.   ผศ.โนรี   ใจใส ่ กรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ 

  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2  

 4.   รศ.ประสทิธ์ิ   ทองแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศกึษา 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 - ไมมี่ -    

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  ด้วยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุารเสดจ็พระราชดําเนินแทนพระองค์  พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ สําเร็จการศกึษา 
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จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคใต้  ประจําปีพทุธศกัราช  2553  และเพื่อความเป็นสริิมงคลและเป็นเกียรต ิ

แก่บณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จงึขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ  เข้าเฝ้าฯ                          

รับเสดจ็ฯ  และร่วมพธีิพระราชทานปริญญาบตัร ในวนัศกุร์ ท่ี  9  เมษายน  2553  เวลา  08.30 – 16.30  น.                     

ณ  หอประชมุเฉลมิพระเกียรต ิ  80  พรรษา   5  ธนัวาคม   2550  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา                         

และมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้กําหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร  ในระหวา่งวนัท่ี 

1 – 3  เมษายน  2553  และซ้อมใหญ่ในวนัท่ี  4  เมษายน  2553  ณ  หอประชมุใหญ่   มหาวทิยาลยั                            

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   โดยมีบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ีเข้ารับพระราชทาน                                  

ปริญญาบตัร  ประจําปีพทุธศกัราช  2553  จํานวน  3,293  คน 

 2.  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้รับการรับรองสถาบนัการศกึษา         

การพยาบาลและการผดงุครรภ์จากสภาการพยาบาล  ดงันี ้

  (1)   ได้รับการรับรองสถาบนัการศกึษาการพยาบาลและการผดงุครรภ์  ปีท่ี 1  ในปีการศกึษา   

2551   เม่ือวนัท่ี  7  สงิหาคม  2551 

    (2)   ได้รับการรับรองสถาบนัการศกึษาการพยาบาลและการผดงุครรภ์  ปีท่ี 2  ในปีการศกึษา   

2552   เม่ือวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  2553  ตามสําเนาหนงัสือรับรองสถาบนัการศกึษาการพยาบาลและ                    

การผดงุครรภ์  ในปีท่ี 2  จากสภาการพยาบาล ท่ี สภ.พ.01/05/209  ลงวนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2553 

 3.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีร่วมกบัสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ได้จดั                

ประชมุเชิงปฏบิตักิาร  “การพฒันางานวิจยัเพื่อตอบโจทย์ท้องถ่ิน  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี”  เม่ือวนัท่ี                            

24 – 25  มีนาคม  2553  ณ   ห้อง  Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ และห้องศรีวิชยั   อาคาร                         

กาญจนาภิเษกอนสุรณ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  โดยได้เชิญนกัวิจยัผู้ทรงคณุวฒุิ  คือ                              

ศาสตราจารย์ นายแพทยวิจารณ์   พานิช  และศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวตั ิ  บญุ - หลง  เป็นวทิยากร                  

ในการบรรยาย 

 4.  มหาวทิยาลยัได้จดัทําโครงการพฒันานกับริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี (นบ.มรส.) 

โดยเน้นกลุม่ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารระดบักลางของมหาวทิยาลยัได้เรียนรู้แนวทางการพฒันา                         

การบริหารและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นร่วมกนั    ซึง่จะจดัการอบรมในเดือนเมษายน –  พฤษภาคม  2553   

 5.  ด้วยนายตฤณ  กิตตกิารอําพล   อาจารย์ประจําสาขาวิชาศลิปกรรม  คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์  ได้สง่ผลงานประตมิากรรมเพื่อเข้าร่วมการแขง่ขนั “International  Sculpture  Biennial               

2010”  ซึง่ได้รับการคดัเลือกเป็น  1  ใน  10  ผลงานในระดบันานาชาต ิ และจะเดนิทางไปเผยแพร่                     

เพ่ือนําเสนอผลงานศลิปะ  ในระหวา่งวนัท่ี  16 – 26  กรกฎาคม  2553  ณ  เมือง  Resistencia, Chaco,  

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

เม่ือวนัพฤหสับดี  ท่ี  25  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2553   โดยไมมี่การแก้ไข     

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 2/2553 
 3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 2/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ - 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  18  มีนาคม  2553                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตั ิ                                     

ให้ปริญญา  จํานวน  1,698  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2553                           

เม่ือวนัท่ี  19  มีนาคม  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาและ                              

ประกาศนียบตัรบณัฑิตตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  203   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต   ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน         1,698   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   203   คน   ประกอบด้วย 

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จํานวน           194 คน 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              3 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              2   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน             4 คน 
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 5.2 พจิารณาให้ความเหน็ชอบขอบข่ายและวธีิการดาํเนินงานของคณะกรรมการตดิตาม 

     ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวทิยาลัย                 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั  ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2552  เม่ือวนัท่ี  25  มิถนุายน  2552  ได้มีคําสัง่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ท่ี  019/2552  ลงวันท่ี   25  มิถุนายน   2552  แต่งตัง้

คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  เพ่ือดําเนินการประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547 และมาตรา  

49 , 50  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547 

 คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  ตามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัดงักลา่ว  ได้ดําเนินการกําหนดขอบขา่ยและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ                       

ในการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัและนําเสนอสภามหาวทิยาลยั                     

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั

ตอ่ไป 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรกําหนดกรอบการประเมินมหาวทิยาลยัให้สอดคล้องกบัการประเมินภายนอกจาก               

สมศ.  และ   ก.พ.ร.  

 2.  ควรให้คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัเป็นผู้ กําหนด 

การสุม่ตวัอยา่งผู้ ท่ีคณะกรรมการจะสมัภาษณ์ 

 3.  ควรมีช่องทางในการรับฟังความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบคุคล  โดยผา่นระบบ  Internet  
และช่องทางอ่ืนๆ   เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในกรอบการประเมนิ 

มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบขอบขา่ยและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ประจําปี  2552  (14  มกราคม  2552  -  13  มกราคม  2553) 
 

5.3  พจิารณาจัดตัง้ “กองคลัง” เป็นส่วนงาน  สังกัดสาํนักงานอธิการบด ี  
 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 11/2549  เม่ือวนัท่ี  29  พฤศจิกายน 

2549  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอตัรากําลงัของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

(สายสนบัสนนุ)  และการแบง่สว่นราชการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามกรอบอตัรากําลงั

ดงักลา่ว  ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองการแบง่สว่นราชการภายในของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี  29  พฤศจิกายน  2549 



 

 

6 

 

 

 

 

 การแบง่สว่นราชการตามประกาศดงักลา่วในข้อ 2.2  ได้จดัให้สว่นงานที่รับผิดชอบในการบริหาร

จดัการการเงินและพสัดเุป็น “กลุม่บริหารงานคลงัและพสัด”ุ  ซึง่เป็นการร่วมบริหารจดัการงานของ  2  งาน   

คือ  งานคลงัและงานพสัด ุ

 เพ่ือให้การบริหารจดัการเก่ียวกบังานการเงินและพสัดซุึง่ต้องสมัพนัธ์กนัในระบบการปฏิบตัิ 

และการดําเนินการท่ีมีกฎหมาย  ระเบยีบท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัดและสมัพนัธ์กนัเกิดความ

รวดเร็วและถกูต้องในการปฏิบตังิาน  โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  ครัง้ท่ี 2/2553 

เม่ือวนัท่ี  10  กมุภาพนัธ์  2553  มหาวทิยาลยัจงึเสนอสภามหาวทิยาลยั  เพ่ือพิจารณากลุม่บริหารงานคลงั

และพสัดจุดัตัง้เป็น “กองคลงั”  เป็นสว่นงานภายใน  ระดบักอง  สงักดัสํานกังานอธิการบดี  รายละเอียด

ประกอบการพิจารณาตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบให้จดัตัง้ “กองคลงั”  เป็นสว่นงานระดบักอง  สงักดัสํานกังานอธิการบดี   
                 

5.4 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการรับจ่ายเงนิ 
เพื่อจัดการศกึษาระดบับณัฑติศึกษา  ภาคพเิศษ  พ.ศ.  ....                                    

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 13/2547  เม่ือวนัท่ี  20  ธนัวาคม   

2547  ได้พิจารณาออกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจดัการศกึษา 

ระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคพเิศษ  พ.ศ.  2547  ซึง่เป็นการออกระเบียบเพ่ือใช้ในการจดัการศกึษาระดบั

ประกาศนียบตัรบณัฑิตและการศกึษาระดบัมหาบณัฑิต  (ปริญญาโท)  ภาคพิเศษ  ซึง่ได้ดําเนินการ                

มาตามลาํดบั 

 ตอ่มาในการประชมุสภามหาวทิยาลยั  ครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  พ.ศ.  2553                    

สภามหาวทิยาลยัได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้ นํา 

การจดัการศกึษา (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)  กรณีดงักลา่ว  คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา 

ในการประชมุครัง้ท่ี  2/2553  เม่ือวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2553  จงึได้พิจารณาให้ยกเลกิระเบยีบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคพิเศษ 

พ.ศ.  2547  และมีมตใิห้เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาออกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

วา่ด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคพิเศษ  พ.ศ.  2553  เพ่ือปรับรายรับรายจ่าย

ให้สามารถไปออกประกาศเพื่อปรับใช้กบัการจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ระดบั 

มหาบณัฑิตและระดบัดษุฎีบณัฑิตได้เหมาะสมตอ่ไป 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ควรพิจารณาแก้ไขร่างระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงิน 

เพ่ือจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคพิเศษ  พ.ศ. .... ข้อ 10.6.2  แก้ไขคําวา่ “หวัละ” เป็น “คนละ” 
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจดัการศกึษา 

ระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคพเิศษ  พ.ศ.  ....                        
 

5.5  พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  พ.ศ.  ....                       

 ด้วยมหาวิทยาลยัจะต้องดําเนินการในการประเมินคณุภาพภายในของหน่วยงานภายใน              

ของมหาวทิยาลยั   ตลอดจนรับการประเมนิผลงานของมหาวิทยาลยัและผลงานของผู้ ดํารงตําแหน่ง

คณบดี  ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547 

 เพ่ือให้การดําเนินการในการประเมินหนว่ยงานภายใน  การประเมินมหาวทิยาลยัและ                   

การประเมนิผลงานในตําแหน่งคณบดีสามารถดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตลอดจน                 

การกําหนดให้การจ่ายคา่ตอบแทน  สําหรับคณะกรรมการประเมินในแตล่ะประเภทของการประเมิน

เป็นไปอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอ “ร่าง”  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณะกรรมการ 

ประเมินและการจ่ายคา่ตอบแทน  คณะกรรมการประเมนิ  พ.ศ.  ....  เพ่ือสภามหาวทิยาลยัพจิารณา 

ออกประกาศใช้บงัคบัและใช้แทนระเบียบสภาประจําสถาบนัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ 

ประเมินคณุภาพภายใน  พ.ศ.  2546 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.  ควรพิจารณาแก้ไขร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณะกรรมการ 

ประเมินและการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการประเมนิ  พ.ศ.  ....  ดงันี ้ 

      ข้อ 4.  แก้ไขข้อความเป็น  “การดําเนินการเพื่อแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินของมหาวทิยาลยั                        

เพ่ือตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินหนว่ยงาน   บคุคลหรือมหาวิทยาลยั    ตามนโยบาย  กฎหมายหรือ                        

ข้อบงัคบั  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมายหรือข้อบงัคบัวา่ด้วยการนัน้” 

 2.  ข้อ 5  ตดัออก   
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณะกรรมการ 

ประเมินและการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการประเมนิ  พ.ศ.  ....   
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5.6 พจิารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทลูฯ  เพื่อทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  แต่งตัง้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์  เป็นนายกสภา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  เร่ืองแตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยั 

และกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม 

2551  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั  ในวนัท่ี  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554 

(พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  มาตรา 17“นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัตามมาตรา 16(3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี”) 

 ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์   ได้ขอลาออกจากตําแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ตัง้แตว่นัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2553  และสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี  

1/2553  เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  2553  ได้มีคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 001/2553 

เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี  22  มกราคม  

พ.ศ.  2553  ซึง่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัฯ  ตามคําสัง่ดงักลา่วได้ดําเนินการตาม 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั 

พ.ศ.  2547  ดงันี ้

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัฯ  ในการประชมุเม่ือวนัท่ี  22   มกราคม  2553                 

ได้ออก “ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เร่ืองวิธีการและ

กระบวนการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   22  มกราคม                   

พ.ศ.  2553  และในการประชมุเม่ือวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2553  คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาตรวจสอบ

คณุสมบตัแิละกลัน่กรองผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏั                      

สรุาษฎร์ธานี    และในการประชมุเม่ือวนัท่ี  5  มีนาคม  2553   ได้พิจารณากําหนดวิธีการสรรหานายก            

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  โดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเป็นกรณีเฉพาะการดําเนินการในครัง้นี ้

คือ  มีวาระในการดํารงตําแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยัเพียงประมาณ  1  ปี  ท่ีประชมุจงึได้มอบหมาย                

ให้เลขานกุารฯ  ดําเนินการตามวิธีการท่ีเหมาะสมในการทาบทามบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือและผา่น

คณุสมบตัแิล้ว    เพ่ือให้ได้มาซึง่ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                      

โดยทาบทามบคุคลและนํารายช่ือบคุคลท่ีตอบรับการทาบทาม จํานวน  1  คน  เสนอสภามหาวทิยาลยั

พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
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 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ดําเนินการทาบทาม  นายวิชยั   ศรีขวญั  เม่ือวนัท่ี  25  

มีนาคม  2553  ซึง่ท่านได้ตอบรับการทาบทาม    คณะกรรมการสรรหาฯ  จงึเสนอ  นายวชิยั   ศรีขวญั 

เป็นผู้สมควรดาํรงตําแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เสนอสภามหาวิทยาลยั                              

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบบคุคลตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ เพ่ือนําความกราบบงัคมทลูฯ  

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ตามความ                           

ในมาตรา 16(1)  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  และอยูใ่นวาระการดํารง     

ตําแหนง่ถงึวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน)  ตามความ              

ในมาตรา 17 วรรคสี่  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547 
 มตทิี่ประชุม 
 มตเิป็นเอกฉนัท์เห็นชอบให้เสนอช่ือ  นายวิชยั   ศรีขวญั  เพ่ือนําความกราบบงัคมทลูฯ                  

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
 - ไมมี่ -  

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  4/2553 ในวนัองัคาร ท่ี  27  เมษายน  พ.ศ. 2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


