
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 2/2554 

วันอังคาร ที่  22  กุมภาพันธ์  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 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
4. ดร.มณฑิชา  เครือสุวรรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
5. นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6. นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
10. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
11. ผศ.โกเมท   เทือกสุบรรณ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ  
12. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
6. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 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.  ดร.สถาพร   สังข์ขาวสุทธิรักษ์ อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 
 2.  อาจารย์สรญั   เพชรรักษ ์ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 
 3.  อาจารย์ศภุชัย   ดําคํา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
  ภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2552 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.4   
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบโล่ห์ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา              
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                       
ด้วยดีและเต็มความสามารถจนผลักดันใหม้กีารพัฒนามหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า    
 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.  อธิการบดีแจ้งผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ จากคณาจารย์ประจาํให้ประธาน              
และที่ประชุมทราบ  และประธานให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา  ในฐานะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ฯ  ที่เพิ่งได้รับตําแหน่งดังกล่าวแสดงความคิดเห็นและทัศนะในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ   

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับหนังสือจากสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ                  
กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                 
ให้เสด็จฯ  แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  เพื่อแจ้ง                
การเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้                 
ระหว่างวันที่  10 - 12  เมษายน  พ.ศ.  2554   ณ   หอประชุมวชิราลงกรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี   จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ   
 
 
 3.  สํานักจัดการทรัพย์สิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ได้กําหนดพิธีเปิด  “สระว่ายน้ํา                
กรดเกล้า” ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  เวลา  17.00  น.  ณ  สระว่ายน้ํากรดเกล้า  มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว 
 4.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2554  เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี  เพื่อดําเนินงานจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
ที่ขาดแคลนทนุทรัพย์  โดยม ี นายปรัชญา   ศรสีวัสด์ิ  เป็นประธานคณะกรรมการ  

5. ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาท            
ของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ”  ระหว่างวันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2554            
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ที่ผ่านมา  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ  และเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในการประชุมดังกล่าว  ซึ่งได้นาํเสนอมุมมองของอธิการบดีต่อการทําหน้าที่          
ของสภามหาวิทยาลัย :  ปัจจัยสู่ความสําเรจ็และความลม้เหลว  โดยนําเสนอเรื่อง   “บันได 9 ขั้น และ                 
ทาง   3  แพรง่ (Trilemma)  แห่งสภามหาวิทยาลัยไทย”    
    

ระเบยีบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ  ครั้งที่ 1/2554  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554  ซึ่งประชุมเมื่อ                      
วันอังคาร ที่  25   มกราคม   พ.ศ.  2554   โดยไม่มีการแก้ไข      
   

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดาํเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 5.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี   จํานวน  24   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  24  คน  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งสํานกัส่งเสริมวิชาการฯ  และ 
บัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสอืรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จ             
การศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
 ระเบียบวาระที่ 5.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะ               
กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยฝ่าย                   
เลขานุการสภาฯ  ได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 002/2554  เรื่องแต่งต้ังคณะ       
กรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี                  
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 5.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อ                   
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)  ปีการศกึษา  2554  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยฝ่าย
เลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ   

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  ได้ออกประกาศการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา           
บุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)  ปีการศึกษา  2554  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แล้ว   
 ระเบียบวาระที่ 5.4  ที่ประชุมเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏบัิติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ....  
โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 5.5  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบขอทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญานิติศาสตร           
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   พระธิดาในสมเด็จพระบรม                 
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  โดยฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งมติสภาฯ  ให้คณะนิติศาสตร์ทราบ 
 คณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินการประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้เพื่อทูลเกล้าฯ  ถวาย            
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   พระธิดา                       
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมกันในคราวเดียว        
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  ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าว    
ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

3.2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2554  ระเบียบวาระที่ 3.2             
      “เรื่องพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแนวทางในการดาํเนนิงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สุราษฎรธ์าน”ี และระเบียบวาระที่ 5.2 “พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ           
ในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนตําแหน่ง           
ที่ว่าง” 

 สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 12/2553  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ได้           
พิจารณาให้ความเห็นชอบ “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการดําเนินงานของสภา
มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  25  
มกราคม  พ.ศ.  2554  มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  
 
  

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่เป็นกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา  จํานวน  1  คน  ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
ต้ังแต่วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  เป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสรรหาหวัหน้าสํานักงาน                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  ในระเบียบวาระที่ 5.2  ได้มมีติแต่งต้ัง                      
คณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่ง                 
คณบดีและกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา   
จํานวน  1  คน  ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ต้ังแต่วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554                   
เป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี    
 เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี  และคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน             
ในตําแหน่งคณบดีครบถ้วนสมบรูณ์  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ                   
สรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จาก
คณาจารย์ประจํา  จํานวน 1 คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง  และแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการ           
ในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี   จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
จากคณาจารย์ประจํา  จํานวน 1 คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง   
 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติเห็นชอบ  ดังนี้ 
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 1.  เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  คือ  ผศ.สมพร   โตใจ   
 2.  เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  คือ  ผศ.ดร.ราตรี   นันทสคุนธ์    
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
เพื่อทราบประกาศผลการเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

          จากคณาจารย์ประจํา  แทนผู้พน้จากตําแหน่ง  
 ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจําตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากคณาจารย์ประจํา                
ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2551  ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์              
พ.ศ.  2554   
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ                   
วิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ.  2547  ข้อ 5  อธิการบดีได้                     
ออกคําสั่งแต่งต้ัง “คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา” ตามคําสั่ง         
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  0033/2554  ลงวันที่  6  มกราคม   พ.ศ.   2554  ซึ่งคณะกรรมการ   
ตามคําสั่งดังกล่าวได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ดังนี้   
 1.  ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากคณาจารย์ประจํา  แทนผู้ครบวาระ  ลงวันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2554  โดย             
กําหนด  ดังนี้ 

(1) กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
(2) กําหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่  1 – 4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554 
(3) กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
(4) กําหนดวัน  เวลาและสถานทีล่งคะแนนเสียงเลือกต้ัง  โดยลงคะแนนสียงและนับ         

คะแนนเสยีงเลอืกต้ังในวันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  ณ  ห้องคุ้มเกล้า  ช้ัน 1  อาคารอํานวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และกําหนดให้มีการลงคะแนนเสียงลว่งหน้าในวันที่  11  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.  2554   
  (5)  การคัดค้านผลการเลือกต้ังภายในวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554 
  (6)  การประกาศผล  โดยประกาศผลการเลอืกต้ังในวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554   
 2.  ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องรายชื่อผู้มีสทิธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  แทนผู้ครบวาระ  ลงวันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2554 
 3.  ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการนับคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากคณาจารย์ประจํา  แทนผู้ครบวาระ  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์              
พ.ศ.  2554  ทั้งนี้ให้ผู้มสีิทธ์ิเลือกต้ังฯ  คัดค้านผลการนับคะแนนภายในวันที่  21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554   
ซึ่งไม่ปรากฏผู้คัดค้านผลการเลือกต้ัง  อธิการบดีจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง 
ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากคณาจารย์ประจํา  แทนผู้ครบวาระ 
ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  และบุคคลดังกล่าวจะมีสภาพเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากคณาจารย์ประจํา  แทนผู้ครบวาระ  ต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป  จึงเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 
 
 

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  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  และ
เห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับ
ปริญญาตรี  จาํนวน  28  คน   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554     
ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาระดบับัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  54   คน       
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตร ี                                            จํานวน         28   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  54  คน  ประกอบด้วย 

-  ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน  25 คน 
-  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  13 คน  
-  ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   9 คน 
-  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   6 คน 
-  ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   1 คน 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําคู่มือการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อกําหนดแนวทาง             
การกําหนดชื่อเรื่องในการทําการวิจัยให้แก่นักศึกษาในการทํางานวิจัยให้มีคุณภาพและสามารถนําผลงาน         
วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้จริง 
 2.  ควรให้บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการให้มีการตรวจสอบความถูกผิดของคําและภาษาในเอกสาร 
งานวิจัยและเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัยให้มีความถูกต้องตามหลักการวิจัยและลิขสิทธ์ิ 
  

5.2  พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 ด้วยคณะกรรมการประจําคณะได้เสนอชื่อบุคคลผูส้มควรให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ                
ประจําปี  พ.ศ.  2553  ในสาขาวิชาของคณะต่อสภาวิชาการ  และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่                         
1/2554  เมื่อวันที่   14   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2554   ได้พิจารณาประวัติและข้อมูลตามที่คณะเสนอ                        
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และมีมติให้เสนอชื่อบุคคลพร้อมประวัติและผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา                  
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   ดังนี้ 
 
 
 1.  คุณหญิงกษมา   วรวรรณ  ณ  อยุธยา  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขา               
การบริหารการศึกษา   
 2.  นายเดโช   สวนานนท์  ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาการจัดการ                       
ทางวัฒนธรรม 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแก่บุคคล  ดังนี้  
 1.  คุณหญิงกษมา   วรวรรณ  ณ  อยุธยา  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขา               
การบริหารการศึกษา   
 2.  นายเดโช   สวนานนท์  ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาการจัดการ                     
ทางวัฒนธรรม 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดรูปแบบของเอกสารที่เสนอชื่อบุคคลและผลงานในการขออนุมัติ                     
ให้ปริญญากิตติมศักด์ิใหส้ภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 2.  กรณีข้อมูลผลงานของ  นายเดโช  สวนานนท์  ควรเพิ่มข้อมูลที่เป็นผลงานของท่านที่เกี่ยวกับ                
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอําเภอไชยาด้วย 
   

5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพฒันาการดาํเนนิงาน 
     ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  แทนตาํแหน่งที่ว่าง      
1.  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2552  เมือ่วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2552                      

และครั้งที่ 11/2552  เมื่อวันที่  25  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2552  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการและที่ปรึกษา 
คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 023/2552  ลงวันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2552 
และที่ 025/2552  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552   
 2.  คณะกรรมการตามข้อ 1  ได้ดําเนินการและสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การดําเนินการแล้ว  ดังนี ้

(1) แนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(2) แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามเอกสารแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
  ในการดําเนินการตามข้อ 2 (2)  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2553  เมือ่วันที่                 
23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  มีมติใหค้ณะกรรมการตามข้อ 1  ดําเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นตามแผน 
การดําเนินการ  ซึ่งจะเสรจ็สมบรูณ์ภายในวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
 3.  คณะกรรมการตามข้อ 1  ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  จาํนวน           
2  คน  ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  เป็นผล                  
ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการในคําสั่งตามข้อ 1  ด้วย   
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 เพื่อให้กรรมการครบองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน               
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามข้อ 1  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ                  
ในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จาก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  จํานวน  2  คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง        

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สุราษฎร์ธานี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
 1.  นายพิชัย    สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 2.  นายสมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 

5.4  พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาํปีการศึกษา  2552                     
      ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี 

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  กําหนด                      
ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งกรณีดังกล่าวในปีการศึกษา  2552                  
มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1623/2553  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน           
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2552  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 
และคณะกรรมการดังกล่าวได้ดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2552 เมือ่วันที่  21 - 22 กันยายน พ.ศ.  2553  แลว้ และได้จัดทํารายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม 

รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา  2552  ของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและพฒันามหาวิทยาลัย  และงานตรวจประเมิน 
คุณภาพภายในตามรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้ 
 1. ควรให้มหาวิทยาลัยเพิ่มองค์ประกอบ  ดังนี้ 
  (1)  องค์ประกอบการประเมินที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
  (2)  องค์ประกอบการประเมินที่เป็นมาตรการเสริมของมหาวิทยาลัย  เช่น  ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับ              
การส่งเสริมโครงการในพระราชดําริฯ  และตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
    เพื่อใหม้หาวิทยาลัยมีตัวช้ีวัดในการประเมินของตนเองเพิ่มเติมและเป็นการเตรียมความพร้อม                   
ในการรับการตรวจคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ในรอบต่อไป 
 2. มหาวิทยาลยัควรมีข้อมูลตามตัวช้ีวัดในองค์ประกอบว่าหน่วยงานใดสามารถดําเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด  เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  รับทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละหน่วยงาน  
 3. มหาวิทยาลยัควรจัดระบบในการส่งเสริมคณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสนับสนุน   
การทําผลงานในการเข้าสู่ตําแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัด   
  

5.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
1.  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 

7/2553  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึง่ 
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จะต้องเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ                
ปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
  1.1  หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  (หลักสูตร  2  ปี)  สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชาเครื่องกล  
และสาขาวิชาโลหะ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ  ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2548  เมื่อวันที่  28  
กันยายน  พ.ศ.  2548   
  1.2  หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปี) สาขาวิชาดนตรี  ซึง่สภามหาวิทยาลัยฯ                     
ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2548  เมื่อวันที่   28  กันยายน  พ.ศ.  2548   
  1.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ  ให้ความเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2548  เมื่อวันที่  28  กันยายน  พ.ศ.  2548   
  1.4  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร 2 ปี  หลังอนุปริญญา)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
และสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ  ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
11/2548  เมือ่วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ.  2548   
 หลักสูตรดังกลา่วเป็นหลักสูตรสถาบันราชภัฏ  (เดิม)  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น   “หลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”   ในการประชุม
ครั้งที่  9/2548  และครั้งที ่ 11/2548  และหลักสูตรดังกล่าวไม่เคยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2549   
และขณะนี้ไมม่ีนักศึกษากําลงัศึกษาอยู่ในสาขาวิชาดังกล่าว  และเงื่อนไขที่ต้องปิดหลักสูตรดังกล่าวตาม
รายละเอียดในเอกสาร  “รายชื่อหลักสูตรทีค่ณะเสนอเพื่อขอปิดหลักสูตรประจําปีการศึกษา  2552 - 2553”   
แนบระเบียบวาระนี้ 
 2. สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที ่ 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554   ได้พิจารณา           
ให้ความเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรสาขา           
วิชาตามที่คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเสนอ  ตามรายละเอียดในเอกสาร  “รายชื่อ
หลกัสูตรที่คณะเสนอเพื่อขอปิดหลักสูตรประจําปีการศึกษา  2552 - 2553”   แนบระเบียบวาระนี้ 
 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ 
  

5.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  ตัวบุคคล             
และแนวทางสาํหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาที่จะเกษียณอายุราชการ 

                 เพื่อต่อเวลาราชการ 
ด้วย นายประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ระดับ 9  ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จะเกษียณอายุราชการในปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2554   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะดําเนินการต่อเวลาราชการ
ให้กับ  นายประสทิธ์ิ   ทองแจ่ม   เนื่องจากขาดอัตรากําลังอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  และตาม              
บันทึกข้อความของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 983  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  
พ.ศ.  2551  ได้ให้แนวทางปฏิบัติกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  ข้อ 6           
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กําหนดว่า “การพิจารณาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการให้ดําเนินการ  ดังนี้              
(๑)  สถาบันอดุมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะ กรรมการเพื่อพิจารณา          
กําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ  และจะให้ ปฏิบัติงานต่อด้วย                     
แนวทางต่างๆ  รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้                            
ทั้งนี้เฉพาะในสาขาวิชาที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ 4  ว่า  มีความขาดแคลนและจําเป็นต้องรักษา                       
คณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการเท่านั้น” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนด           
จํานวน  ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษยีณอายุราชการ 
เพื่อต่อเวลาราชการ  ตาม “ร่าง”  คําสั่งแนบระเบียบวาระนี้   เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อต่อเวลาราชการ  ตามท่ีมหาวทิยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการเสนอข้อมูลการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550   
 
 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1  การพัฒนาคณุภาพชีวิตของอาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา  ได้เสนอแนะให้สภามหาวิทาลัยพิจารณา               
ออกหรือปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี  เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์ในด้านต่างๆ  และควรเปิด                   
โอกาสให้คณาจารย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  ด้วย  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบและมอบหมายให้คณะกรรมการศกึษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปดําเนินงานเสนอข้อมูลการจัดทําและแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับเสนอ             
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

6.2 การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี 
ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์                

สูงสุดในการใหบ้ริการทางการศึกษา  เช่น  การสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามผังแมบ่ท           
และควรดําเนินการปรับผังแม่บททุกๆ  5  ปี  ตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย               
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์   และควรวางระบบการเดินสายไฟใต้ดิน               
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มทีัศนียภาพที่สวยงาม  

มติที่ประชุม   
รับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอนี้ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
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 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  3/2554  ในวันอังคาร ที่  29  มีนาคม  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                         ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


