
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 1/2554 

วันอังคาร ที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชมุผดุงชาติ  อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ กรรมการ  
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ดร.มณฑิชา  เครือสุวรรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
6. นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
13. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
14. ผศ.โกเมท   เทือกสุบรรณ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ  
15. ผศ.สมทรง   นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์พรศุลี  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
3. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ลาประชุม 
4. ผศ.ดร.พูลสุข   ปรัชญานุสรณ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชุม 
5. ผศ.สุมาล ี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชุม 

  

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

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.ประสทิธ์ิ   ทองแจม่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.1 
 2.  อาจารย์นิโรจน์   ไทยทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2 
 3.  รศ.สุณีย์   ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.4  และ 6.2 
 4.  อาจารย์วสนัต์   สทุธโส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 6.3 
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 - ไม่ม ี- 
 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี                
จึงได้ประสานกับผู้นําท้องถิ่นตําบลเกาะเต่า  เพื่อจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมดําน้ําและการท่องเที่ยวขึ้น ณ ตําบล           
เกาะเต่า  อําเภอเกาะพงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2.  สภาการพยาบาลแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษา  ปีการศึกษา 2553 (ปีที่ 3 ของการเปิด
ดําเนินการ)  ตามบันทึกข้อความคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ พย 022/54  ลงวันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2554   
และหนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ. 01/05/875 เรื่องแจ้งผลการรับรองสถาบันการศึกษา  ปีการศกึษา  
2553 (ปีที่ 3 ของการเปิดดําเนินการ) ลงวันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  แนบระเบยีบวาระนี้  

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพรง่านวิจัย : การประชุม              
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2  “การวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิต                  
ของคนในท้องถิ่น”  ระหว่างวันที่  14 -17  มกราคม  2554  ณ  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                  
จังหวัดพิษณุโลก  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่งบทความวิจัย 
ที่สอดคล้องกับประเด็นสําคัญของการประชุม  จํานวน  10  เรื่อง  ได้รบัการคัดเลือกให้นําเสนอ  จํานวน               
7  เรื่อง  และจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
        กิจกรรมวิชาการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้  รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ร่วมอภิปราย        
ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง  “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการสร้างอาชีพ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong  Learning)  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น”  ร่วมกับ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง  รศ.นพ.             
กําจร  ตติยกวี  และ ผศ.พัชริน  ดํารงกิตติกุล และในการประชุมวิชาการดังกล่าวสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย  (สกว.)  ได้คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นจากการประชุมวิชาการการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่                  
โดย  ผศ.โสภณ  บุญล้ํา  ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นในผลงานวิจัยเรื่อง  “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ                   
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนนกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” และเข้ารบั              
พระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  หอประชุมศรีวชิรโชติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
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ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2553  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553  ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ               
ที่  29   ธันวาคม   พ.ศ.  2553   โดยไม่มีการแก้ไข      
   

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดาํเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2553   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2553  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 5.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี   จํานวน   120   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  16  คน  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งสํานักสง่เสริมวิชาการฯ  และ 
บัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสอืรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จ             
การศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
 ระเบียบวาระที่ 5.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัย            
และพัฒนา  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
008/2553  เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา   ลงวันที่  29  ธันวาคม   
พ.ศ.  2553  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และนาํส่งคําสั่งดังกล่าวให้หน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมือ่วันที่ 13 
มกราคม  2554  คณะกรรมการฯ  ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เรื่องการดําเนินการสรรหาผูอํ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ลงวันที่  13  มกราคม  พ.ศ.  2554  และ              
แจ้งให้คณะ/สาํนัก/สถาบัน  ดําเนินการตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
  ระเบียบวาระที่ 5.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 009/2553           
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   ลงวันที่  29  ธันวาคม   พ.ศ.  2553  ใหน้ายก           
สภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และนําส่งคําสัง่ดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการแจ้ง                
คําสั่งให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว   
 ระเบียบวาระที่ 5.4  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวฒันธรรม  
 โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 007/2553           
เรื่องแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวฒันธรรม  ลงวันที่  29  ธันวาคม   พ.ศ.  2553  ให้นายกสภา 
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และนําส่งคําสั่งดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่  กองคลัง  หน่วยงาน     
และบุคคลที่เกีย่วข้องทราบแล้ว  
 ระเบียบวาระที่ 5.5  พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อน
ค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554   ทีป่ระชุมเห็นชอบให้มี            
การประชุมลับ 
  ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าว    
ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
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3.2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 12/2553 ระเบยีบวาระที่  3.2 “เรื่อง   
      สืบเนื่องจากการประชมุสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2553 ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณา            
      ให้ความเห็นชอบแนวทางในการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน”ี 

 สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12/2553  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี”ตามเสนอของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 023/2552  ลงวันที่  28  ตุลาคม   
พ.ศ.  2552  และที่ 025/2552  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552)  ทั้งนี้  เพื่อให้การดําเนินงานของ         
สภามหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเอกสาร “แนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  
(สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2553)  
 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ได้ดําเนินการตาม “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  ตามแผนระยะที่ 2  แผนระยะสั้น  ซึ่งตามแผนฯ  จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาในการประชุมประจําเดือนมกราคม  พ.ศ.  2554  คือ   
 1.  งานจัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....   
 2.  งานกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และสาย              
การบังคับบัญชา  
 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมือ่วันที่  17  มกราคม  2554  เพื่อดําเนินการ  ดังนี้   
 1.  จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           
พ.ศ. ....  และจัดทํา  “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ  วิธีการได้มา 
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และหัวหน้างาน  พ.ศ.  ....   
      ทั้งนี้  เพื่อให้มีการดําเนินการตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  .... 
ข้อ 9  วรรคสาม 
 2.  จัดทํา “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติของเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 คณะกรรมการฯ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้   
 1.  พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย          
พ.ศ. ....   

2.  พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจัดต้ังและการแบ่ง                   
ส่วนงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
 3.  พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ  วิธีการได้มา 
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้างาน พ.ศ. ....  
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4.  พิจารณาออกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 5.  พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติของเลขานุการ               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ทั้งนี้ตาม “ร่าง” ที่ประกอบระเบียบวาระนี้       
  มติที่ประชุม 
 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี  ดังนี้   
 1.  เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย          
พ.ศ.  2554 
 2.  เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจัดต้ังและการแบ่ง                   
ส่วนงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 3.  เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ  วิธีการได้มา 
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  

4.   เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ดังนี้  

(1)  นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน  
  (2)  นายจตุพร   วัชรานาถ กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
  (3)  รศ.ดร.ชูศกัด์ิ   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กรรมการ 
 (4)  นางพรศุล ี  สุทธโส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
 (5)  ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
 และเลขานุการ 
 (6)  นายวรชาติ   การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ตามความใน
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  คุณสมบัติ  วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและ
การพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากร
ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังเป็น
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 สําหรับการกําหนดคุณสมบัติของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  โดยใหอ้ธิการบดีเสนอรองอธิการบดีที่จะให้สภามหาวิทยาลัยฯ  แต่งต้ัง 
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดีที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมคีวามสามารถ 
ในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ  โดยไม่ต้องออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะ  และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้มีตําแหน่งรองอธกิารบดีเพิ่มขึ้นอีก  1  ตําแหน่ง               
(รวมเป็น  7  ตําแหน่ง)  หากจะมีการแนะนํารองอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
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    ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย          
พ.ศ.  2554  ดังนี้ 
 หน้า 3 หมวด 4 ข้อ 9  วรรคสาม  แก้ไขข้อความจาก “หัวหน้างาน” เป็น “บุคลากรประจําสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย”  
 2. ควรพิจารณาแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ  วิธีการได้มา 
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้างาน  พ.ศ. ....  ดังนี้  
 (1)  ควรแก้ไขชื่อประกาศเป็น “ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ   
วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย             
รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  ” 
 (2)  หน้า 2 ขอ้ 5  เพิม่ข้อความ “(6)  เกษยีณการปฏิบัติงาน” 
 (3)  หน้า 2 ขอ้ 6  วรรคหนึง่  แก้ไขข้อความเป็น “หากมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการ                  
ดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังรองหัวหน้าสํานักงานสภา     
มหาวิทยาลัย  จํานวนไม่เกิน  2  คน  เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                 
มอบหมาย  โดยคําแนะนําของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจากผู้มคีุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (3)                      
(4) (5) และ (6)”  
 (4)  หน้า 3 ขอ้ 7  แก้ไขข้อความเป็น “ใหน้ายกสภามหาวิทยาลัยออกคําสั่งแต่งต้ังบุคลากร                   
ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติ                  
ตามข้อ ๓ (๑)  และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ”  
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพื่อทราบรายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตและความพึงพอใจ                         

ของนสิิตนักศกึษา                    
 ตามท่ีสํานักงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ได้กําหนดตัวช้ีวัด 
“ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา” ไว้ในมิติที่ 2                  
มิติด้านคุณภาพตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ของ
สถาบันอุดมศึกษา  และได้มอบหมายให้สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสํารวจนั้น 
 กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น  สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการสํารวจแล้ว              
และจัดทํารายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)  ตามเอกสารหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.          
ด่วนที่สุด ที่ นร 1201/ว 3  เรื่องรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของ              
นิสิตนักศึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 10 มกราคม  2554 “บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร”    
แนบระเบียบวาระนี้   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
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4.2 เพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติงบประมาณกรณีเร่งด่วนในการเตรียมการเพื่อจัดพธิี                   
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี  พ.ศ. 2554 สําหรับบณัฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคใต้  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ตามท่ี  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้เตรียมการเพื่อจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปี  พ.ศ. 2554  สําหรบับัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้   ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  
มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในช่วงเดือนเมษายน  พ.ศ.  2554  นั้น  อาจมีการเลื่อนกําหนดการงาน           
พิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร  ประจําปี พ.ศ. 2554  สาํหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้      
จากเดือนเมษายน  พ.ศ.   2554   เป็นระหว่างวันที่  23 – 25  มีนาคม  พ.ศ.  2554  ณ  หอประชุม               
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งกําหนดการอย่างเป็นทางการมหาวิทยาลัยจะแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป  โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมการเพื่อจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 
พ.ศ. 2554  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้   
 (1)  การจัดเตรียมหอประชุมวชิราลงกรณ  มอบหมายให้  อาจารย์นิโรจน์  ไทยทอง  รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานทีป่ระทับ  และปรับปรุงถนนเส้นทางเสด็จฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 (2)  การจัดเตรียมสถานที่ภายนอกหอประชุม  มอบหมายให้  รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร  คณบดี         
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์  และจัดเตรียมทีพั่กสําหรับรับรอง                 
ผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานพิธี    
 (3)  การจัดเตรียมด้านงานพระราชพิธีและการฝึกซ้อมบณัฑิต  มอบหมายให้  ผศ.นรินทร์  สุขกร ี          
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นผู้รบัผิดชอบ  และประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้                    
เพื่อจองวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  และกําหนดให้มกีารฝึกซ้อมบณัฑิต 
 (4)  การเตรียมการเพื่อขอความร่วมมือกับสถาบัน  หนว่ยงาน  และสถานประกอบการภายใน            
จังหวัดมอบหมายให้  รศ.สณุีย์  ล่องประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  และ ผศ.ดร.สุนทร  
พูนเอียด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก   เป็นผูร้ับผดิชอบ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมงานพิธีรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร  ประจําปี พ.ศ. 2554   
 ทั้งนี้  ในการเตรียมการและการรับเสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
กลุ่มภูมิศาสตรภ์าคใต้  ประจาํปี  2554  มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการปรับปรุง                     
ภูมิทัศน์หอประชุมทั้งภายในภายนอก  ที่ประทับรับรอง  การประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างองค์กร              
การจราจรและงานอื่นๆ  ใหส้าํเร็จและสมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ                 
วงเงินงบประมาณกรณีเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับเสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มภูมิศาสตรภ์าคใต้  ประจาํปี  2554  เปน็เงินจํานวน  20,663,600  บาท  (ย่ีสิบล้านหกแสนหกหมื่น                    
สามพันหกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบและอนุมัติงบประมาณกรณีเร่งด่วนเพื่อเตรียมจัดพิธีและการรับเสด็จในงานพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุ่มภูมศิาสตร์ภาคใต้  ประจําปี  2554  เป็นเงินจํานวน  20,663,600  บาท 
(ย่ีสิบล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)   
 



 

 

8 

 

 

 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 131/2548   
ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548   โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุมพิจารณาผลการศึกษา    
ของนักศึกษาภาคปกติและภาค  กศ.ปช.  ทีส่ําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2554  และ
เห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับ
ปริญญาตรี  จาํนวน  24  คน   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2554     
ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาระดบับัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 24  คน       
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                           จํานวน           24   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  24  คน  ประกอบด้วย 

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน           15   คน 
 - ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน            5 คน 
 - ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน           3 คน 
 - ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน            1 คน 
  

5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ         
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนตําแหน่งทีว่่าง               

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 6/2552  เมือ่วันที่  25  มถิุนายน               
พ.ศ. 2552  ได้พิจารณาแต่งต้ัง   ดร.นิคม   จารุมณ ี  เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ที่ 020/2552  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี วันที่              
25  มิถุนายน  พ.ศ. 2552   
 ต่อมามหาวิทยาลัยฯ  ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2377/2552 เรื่องบรรจุ 
และแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (เงินรายได้)   ลงวันที่  2  ตุลาคม   พ.ศ.  2552  โดยแต่งต้ัง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  จารุมณ ี เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ต้ังแต่
วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2552  เป็นผลให ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม   จารุมณ ี  หมดสถานะการดํารง
ตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ดังกล่าวข้างต้น  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552  เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่ง
คณบดี   พ.ศ.  2547  ข้อ 5 “ผู้ดํารงตําแหน่งประธานและกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”   
 เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ           
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม   จารุมณ ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อดําเนินการสรรหากรรมการ 
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ในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน ผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบต่อไป  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  ดังนี้               
 1.  นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
 2.  รศ.ปราณ ี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร รองประธาน 
 3.  ผศ.ดร.พูลสุข  ปรัชญานุสรณ ์  กรรมการ 
 4.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 5.  ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 

และเลขานุการ 
 6.  นายชัยราช   จุลกัลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 และผู้ช่วยเลขานุการ  
 7.  นายวรชาติ   การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  ดําเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทน              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  จารุมณ ีซึ่งพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี               
พ.ศ.  2547   
  

5.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา  
     บุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)  ปีการศกึษา  2554 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7  แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         

พ.ศ.  2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ                     
แนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)  ปีการศกึษา                          
2554   เพื่อตอบสนองความต้องการของเอกัตบุคคล   ความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ                       
และเอกชนและความต้องการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลที่มีคณุลักษณะเฉพาะ   
 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2553                        
เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  จึงกําหนดวิธีการรับและจํานวนรับเข้าศึกษาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย            
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ดังนี้                               
 1. สอบวิชาความรู้พ้ืนฐาน (ทกุคน) 
 2. คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนกําหนด 
 3. รับเข้าศกึษาตามผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐานในข้อ 1. 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา  2554  ตามรายละเอียดในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร                       
ท้องถิ่น  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและแผนการเปิดรับนักศึกษา                      
ภาค กศ.บท.  ปีการศึกษา  2554  แนบระเบียบวาระนี้ 
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 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)                              
ปีการศึกษา  2554  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามท่ีเสนอ 
 

5.4 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
     ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  ....  

 โดยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ได้ปรับระบบบริหารงาน 
บุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ                 
เป็น “ระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน” ก.พ.อ.  จึงได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และ              
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2553  ลงวันที่  22             
ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ในการบริหารงานบุคคลใหส้อดคลอ้งกับการบริหารงานบุคคลใหม่  เพื่อเป็นมาตรฐาน                    
ขั้นตํ่าให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับต่อไป ทั้งนี้ ประกาศ  ก.พ.อ. ดังกล่าว  ให้มผีล              
บังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2553  เป็นต้นไป  และใช้หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศดังกล่าว                 
ดําเนินการในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับรอบการประเมินผล  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ.  2553                       
ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไป   
 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน                  
อุดมศึกษาตามประกาศ  ก.พ.อ.  ดังกล่าว เป็นการดําเนินการของ ก.พ.อ. ตามมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติ              
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  ที่กําหนดให้   “สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่                
ดําเนินการให้มีการประเมินและพัฒนาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหท้ํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ.อ. กําหนด”  
 ประกาศ  ก.พ.อ.  ดังกล่าว  กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                        
การปฏิบัติราชการที่กําหนดในประกาศ  ก.พ.อ.  เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าในการออกข้อบังคับต่อไป 
 กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                         
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                            
พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับประกาศ  ก.พ.อ. ดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                      
ในการประชุมครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที ่ 17   มกราคม  พ.ศ. 2554   และผ่านการพจิารณากลั่นกรอง                     
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่                   
21  มกราคม  พ.ศ.  2554  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกเป็นข้อบังคับต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน                  

ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ....  โดยปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ                         
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์       
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ....  ดังนี้ 
 หน้า 2 บรรทดัที่ 8  แก้ไขขอ้ความจาก “สภามหาวิทยาลัย” เป็น  “ก.บ.ม.” 
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 หน้า 2 ข้อ 4.1 (2)  แก้ไขข้อความจาก “และหัวหน้าหน่วยงาน” เป็น  “หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่น                    
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อํานวยการกอง” 
 

 

 

5.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบขอทูลเกล้า ฯ  ถวายปริญญานิติศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   
แด่พระเจา้หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร   

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554   
เมื่อวันที่  17  มกราคม  พ.ศ.  2554  เห็นชอบในการขอทูลเกล้า ฯ  ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ   แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ            
สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏและเป็นศิรมิงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
สุราษฎร์ธานี  ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบขอทูลเกล้า ฯ  ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
6.1 เพื่อใหค้วามเห็นและข้อเสนอแนะโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
(ปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.  2553) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดทําโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ปรับปรุง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.  2553)  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  มหาวิทยาลัยควรไปตรวจสอบว่ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว  สอดคล้องกับ 
แผนงานของมหาวิทยาลัยในปี  พ.ศ.  2555  หรือไม่  ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ  ของสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนากําลังคน  เพื่อตอบสนองภารกิจของภูมิภาคและนโยบายของ                 
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  มหาวิทยาลัยเสนอเป็นข้อมูลว่าแต่ละยุทธศาสตร์ฯ  อยู่ในพันธกิจด้านใดของมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยใหค้รอบคลุมทุกพันธกิจ 
 ทั้งนี้  ใหม้หาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 
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6.2 เพื่อใหค้วามเห็นและข้อเสนอแนะประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ์
การปรับฐานเงินเดือนและการบรรจุเปน็พนักงานมหาวทิยาลัยของอาจารย์ประจําตามสัญญา 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2553 
เมื่อวันที่  8  มถิุนายน  พ.ศ.  2553  มมีติให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
เรื่องหลักเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนและการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของอาจารย์ประจําตามสัญญา  
ลงวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.  2553  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
รายละเอียดตามประกาศแนบระเบียบวาระนี้ 
 ความเหน็และข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ให้กับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ  เช่น  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาเกาหลี เป็นต้น  ที่เป็นคะแนนในการ             
เทียบเคียงเท่ากับคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS)  ทีจ่ะใช้ในการปรับฐานเงินเดือนและการบรรจุเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัยของอาจารย์ประจําตามสัญญา 
 

6.3 เพื่อทราบการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสวสัดิการ                  
บ้านพักราชการ 

ด้วยจํานวนนักศึกษาและความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านการผลติบัณฑิต             
การวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามภารกิจ           
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี ้ มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องขยายพื้นที่การศึกษา 
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารบริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนประชาชน  ทุกปี
การศึกษา  สําหรับในปงีบประมาณ  พ.ศ.  2554  มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 
จํานวน  2  หลัง  คือ  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  งบประมาณ  150,000,000  บาท  และต่อเติมอาคาร 
คณะพยาบาลศาสตร์  งบประมาณ  40,000,000  บาท  ซึ่งการใช้พ้ืนที่สําหรับการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังแม่บท  (Master  Plan)  พ.ศ.  2543  ที่ผ่านการประชาพิจารณ์จาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้ว  มหาวิทยาลัย 
อาจเปลี่ยนสภาพของอาคารตามวัตถุประสงค์และความจาํเปน็ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบริบท                    
การบริหารของมหาวิทยาลัย  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สาํหรับ         
การก่อสร้างอาคารตามงบประมาณดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติ  ดังนี ้
 1.  ปรับใช้บริเวณก่อสร้างอาคารโรงแรมตามผังแม่บทเดิม  เป็น  อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
 2.  ปรับใช้บริเวณก่อสร้างลานกิจกรรมตามผังแม่บทเดิม  เป็น  อาคาร  Student  Union  โดย
มหาวิทยาลัยจะของบประมาณแผ่นดินพร้อมกับโครงการก่อสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
 
 
 3.  ปรับใช้บริเวณก่อสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาตามผังแมบ่ทเดิม  เป็น  ศูนย์อาหารกลาง (Canteen  
Center) งบประมาณประจําปี 2554  โดยใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยประมาณ  20,000,000  บาท 
เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นและตามการเรียกร้องให้เพิ่มศูนย์อาหารของนักศึกษา   โดยมหาวิทยาลัย
มอบหมายให้กองอาคารสถานที่ ฯ  ออกแบบก่อสร้างแล้ว 
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 4.  การก่อสร้างอาคารทุกอาคารและพัฒนาพื้นที่สําหรับจัดการศึกษา  หากกระทบกับบ้านพักราชการ
หลังใด  มหาวิทยาลัยจะคํานึงถึงประโยชน์ของราชการโดยรวมเป็นลําดับแรก  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่สําหรับบ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ  หากบ้านพักหลังใดไม่กระทบการก่อสร้างก็สามารถ
พักอาศัยได้ตามระเบียบการพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 

ในการดําเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าวตามข้อ 1 – 3  จะมีผลกระทบกับบ้านพักราชการ  จํานวน  
5  หลัง  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน
กรณีการก่อสรา้งดังกล่าว   และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้กําหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกับ
บุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพักราชการดังกล่าว  ดังนี้ 
 1.  มหาวิทยาลัยจะจัดที่พักสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนบ้านพัก
ราชการ  ดังนี้ 
  (1)  ห้องชุดที่สวนปาล์ม  จํานวน  20  ห้อง   
  (2)  จัดบ้านพักราชการด้านฝั่งตะวันออกของมหาวิทยาลัยที่มีแบบแปลนเดียวกันกับที่รื้อถอน
ไปและมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่อาศัย 
  (3)  จัดหอพักสํารองซึ่งเป็นห้องชุดให้บุคลากรเข้าอยู่อาศัย 
 2.  ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  สามารถใช้สิทธ์ิเบิกค่า          
เช่าบ้านหรือสิทธิเช่าซื้อได้  และในกรณีเช่าซื้อสามารถกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และบุคลากรประจําตามสัญญาสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปี  บวก 1.5 
 3.  ข้าราชการและบุคลากรทีไ่ม่มีสิทธิเบิกคา่เช่าบ้านหากมีความประสงค์จะซื้อบ้าน  สามารถกู้เงิน
โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา   พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย   
และบุคลากรประจําตามสัญญาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา                     
ร้อยละ 2 
 4.  บุคลากรทีไ่ด้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถพักอาศัยในบ้านพักราชการได้ถึงวันที่  31  มกราคม  
2555  ก่อนทีจ่ะดําเนินการรื้อถอน     
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้แจ้งบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทราบเรียบร้อยแลว้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  
 

6.4 เพื่อทราบการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาวทิยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  สาขาวชิา  
      อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  (แขนงวิชาธรุกิจการบิน) 
ตามท่ีนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (แขนงธุรกิจ                 

การบิน)  ได้ทาํบันทึกถึงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   
ณ  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  อําเภอเกาะสมุย  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  ดังนี้ 
 1. หอพักนักศกึษา 
  (1)  ปรับลดราคาค่าหอพักจากภาคเรียนละ 10,000  บาท/คน  เหลือ  8,000 บาท/คน  
ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1/2554   
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  (2)  ให้นักศึกษาเข้าพักในหอพักห้องละ 4  คน (จากเดิมห้องละ 5 คน) 
 2.  การบริหารจัดการด้านหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.)  ครัง้ที่ 1/2554               
เมื่อวันที่  4  มกราคม  พ.ศ.  2554  เห็นชอบให้นักศึกษาไปอบรมภาษาอังกฤษ  ณ  Massey  University  
ประเทศนิวซีแลนด์  เป็นเวลา  1  เดือน   
 กรณีนักศึกษาที่ไม่พร้อมในการไปฝึกอบรมในต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมใหภ้ายในประเทศ   
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ       

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  2/2554  ในวันอังคาร ที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                         ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


