
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 4/2554 
วันอังคาร ที่  26  เมษายน  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. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
6. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
7. นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
10. รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
12. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
13. ผศ.โกเมท   เทือกสุบรรณ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   

  

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

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ ์   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.2 
 2.  ดร.อุษณีย์    สุธรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.1 
 3.  อาจารย์วสนัต์   สทุธโส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.4 
 4.  อาจารย์ศภุชัย   ดําคํา อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.6   
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ตามท่ีภาคใต้ได้เกิดอุทกภัยในช่วงเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2554  ระหว่างวันที่  23 – 28  มีนาคม             
พ.ศ.  2554  โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลากและดินถล่มโดยทั่วไป 
มหาวิทยาลัยจงึได้นําความกราบบังคมทูลฯ  ขอเลื่อนกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี
พุทธศักราช 2554  เป็นระหว่างวันที่  14 – 16  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ  ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน                
ผู้ประสบอุทกภัย  และส่วนราชการต่างๆ  ก็ช่ืนชมการทํางานของมหาวิทยาลัยว่าได้ประสานงานและ           
สนับสนุนเป็นอย่างดีย่ิง    

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
      

ระเบยีบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ  ครั้งที่ 3/2554  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2554  ซึ่งประชุมเมื่อ                      
วันอังคาร ที่  29   มนีาคม   พ.ศ.  2554   โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 5  บรรทดัที่ 31  เพิ่มเติมข้อความเป็น “และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน”  
 หน้า 15   
 บรรทัดที่ 2  “6.1  พิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  2548”  เปน็  “6.1  เพื่อขอทราบผลการดาํเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
การสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  2548 ” 
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บรรทัดที่ 4  แก้ไขข้อความจาก “กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
ว่าควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอน                  
ในการจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  2548” เปน็ “กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขอทราบผลการดาํเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
การสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  2548  ว่ามคีวามสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกนิภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2551” 
        

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดาํเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2554  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 5.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี   จํานวน  1,420   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  462  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน  3  คน              
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ            
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา             
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบยีบวาระที่ 5.2  ที่ประชุมมีมติเลือกและแต่งต้ัง ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2554    

โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ 007/2554  
เรื่องแต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ลงวันที่ 29 มีนาคม  พ.ศ. 2554  ใหน้ายกสภาฯ  ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว  และส่งคําสั่งให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 5.3  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจาก
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ  ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประธานสภาวิชาการ 
2. กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร  หรอืคณาจารย์ประจําคณะ  ได้แก่ 

     (1)  ดร.วรรณะ   บรรจง 
     (2)  ดร.กนกกานต์   ฐิติภรณ์พันธ์ 
     (3)  ผศ.ดร.อารี    พุ่มประไวทย์ 
     (4)  ผศ.สมทรง    นุ่มนวล 
     (5)  นางสาววิชชุตา   ให้เจริญ 
     (6)  นายมณกันต์   สมเกื้อ 
     (7)  นายจิตรดารมย์   รัตนวุฒิ 
     (8)  รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร 
 ทั้งนี้ กรรมการตามข้อ 1 และกรรมการตามขอ้ 2(1) – (7)  ตัง้แต่วันที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2554  และ            
กรรมการตามขอ้ 2 (8)  ตั้งแตว่ันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไป 
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 โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 006/2554           
เรื่องแต่งต้ังประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ ลงวันที่              
29  มีนาคม พ.ศ. 2554  ใหน้ายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งคําสั่งให้หน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
 คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2554  เพื่อดําเนินการ            
สรรหากรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ       
 ระเบยีบวาระที่ 5.4  ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  ตัวบุคคลและ
แนวทางเพื่อต่อเวลาราชการ สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษยีณอายุราชการ              
(คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0584/2554 ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554)  ไปดําเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอ แนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  โดยจัดทําเป็นบัญชีของแต่ละประเด็น          
ว่ามีหรือสอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  หรอืไม่อย่างไร  ดังต่อไปนี้ 
   1.  กรอบแผนอัตรากําลังระยะ  4  ปี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้รับความเห็นชอบ         
จากสภามหาวิทยาลัยฯ 
   2.  ความจําเป็นของคณะและของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550   
   3.  ภาระงานในการสอนต่อสัปดาห์ซึ่งควรอ้างอิงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงาน                
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ลงวันที่             
29  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 
   4.  เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ลงวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2551  ได้ใหอํ้านาจ             
กับสภามหาวิทยาลัยฯ  ตามข้อ 7  ดังนี้  “ในกรณีทีม่ีเหตุอันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเว้น 
ภาระงานให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารและอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ ที่แตกต่าง          
ไปจากที่กําหนดไว้ข้างต้นก็ได้”   
   5.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3  ปี   
   6.  งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้มีการลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือหรือวารสารวิชาการ           
ตามท่ีประกาศ  ก.พ.อ.  กําหนด 
       โดยนําข้อมูลที่จัดทําข้างต้นแต่ละรายการจัดทําลงตารางแยกเป็น 3 ส่วน  คือ  ส่วนแรกเป็น 
“หลักเกณฑ ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ.”  ส่วนที ่2 เป็น “ข้อเท็จจริง                  
ของตัวบุคคลที่จะต่อเวลาราชการและความจําเป็นของมหาวิทยาลัย” และส่วนสุดท้ายเป็น “ความเห็น                 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (สอดคล้องตามเงื่อนไขหรือไม่สอดคล้องตามเงื่อนไข)” เสนอสภามหาวิทยาลัย             
เพื่อพิจารณาการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว              
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 5.5  ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ               
(หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2554)   
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 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ฯ  ให้คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ทราบ  และคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ  นําส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 
2554)  ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน  ตามหนังสือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561/1164  เรือ่งส่งหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลักสูตร 
ลงวันที่ 24  เมษายน  พ.ศ.  2554 
 ระเบยีบวาระที่ 5.6  ที่ประชุมเห็นชอบเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีโดยการ            
ประชุมลับ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้นําส่งคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 008/2554              
เรื่องเลื่อนค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ  พ.ศ.            
2554  ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

 นายพิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอความเห็นเพิ่มเติมจากมติที่สภามหาวิทยาลัยฯ 
เห็นชอบแล้วในเรื่องดังกล่าวว่า  ไม่เห็นชอบกับมติดังกล่าวเพราะวิธีการประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ได้กําหนดสัดส่วนการประเมิน   60:40  โดยสัดส่วน            
60  ได้นําข้อมลูจากการประเมินคุณภาพจาก  ก.พ.ร  สกอ. และการประกันคุณภาพภายในมาเป็นข้อมูล               
ในการให้คะแนนเนื่องจากเป็นภาระงานประจําของมหาวิทยาลัย  และสัดส่วน 40  เป็นการประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณควรมีข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนนี้  เช่น  การจัดเวทีวิพากษ์รับฟัง              
ความคิดเห็นและสัมภาษณ์อาจารย์และบุคลากรเพื่อเก็บเป็นข้อมูลผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ  และ                  
ไม่เห็นชอบกับเนื้อหาในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรบั                       
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  เพราะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ที่ต้องการให้จ่ายเงินเดือนในลักษณะนี้แก่บุคคลภายนอกที่              
สมัครมาเปน็อธิการบดี  โดยไม่มีเจตนาให้ขา้ราชการลาออกไปเป็นผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
 ระเบยีบวาระที่ 6.2  ที่ประชุมเห็นชอบปรับแผนการรับนกัศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2554                 
ของคณะครุศาสตร์ตามท่ีเสนอ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภาฯ  ให้คณะครุศาสตร์และสํานักสง่เสริมวิชาการฯ  ทราบแล้ว 

สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  ได้ดําเนินการในการรับนักศึกษา  ภาคปกติ  ปีการศึกษา  2554  ของคณะ         
ครุศาสตร์แล้ว 
  ทั้งนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าว    
ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

3.2 เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาอนุมัติต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการ 
      พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารย์ประสทิธิ ์ ทองแจ่ม 
สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2554            

ระเบียบวาระที่ 5.4  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน                        
ตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณ                  
อายุราชการ  (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  0584/2554   ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์                    
พ.ศ.  2554)  ไปดําเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
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คณะกรรมการฯ   ได้ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554  มีมติให้เสนอ “ร่าง”              
แผนอัตรากําลงั  4  ปี ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อนํามาใช้                   
ประกอบการพิจารณาต่ออายุราชการของ รศ.ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม   และมอบหมายคณบดีคณะ                 
วิทยาศาสตร์ฯ   จัดทําตารางตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ                 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศกึษา  พ.ศ.  2550  ทั้งนี้  เมือ่
ดําเนินการแล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการฯ  พิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

คณะกรรมการ ฯ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการ                  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม   
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลา 
ราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการไปพิจารณาดําเนินการ               
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และนําผลการพิจารณาเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาต่อไป  โดยเห็นชอบแต่งต้ัง  ผศ.สมพร  โตใจ  กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์           
ประจํา  เป็นกรรมการฯ  ในคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลา               
ราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 1.  ตารางสรุปหลักเกณฑ์  ความจําเป็นและข้อมูลประกอบการขอต่อเวลาราชการของ                        
รศ.ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม  ไม่มขี้อมูลภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  3  ปี  และควรให ้                     
คณะกรรมการฯ  ดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา                   
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550 ข้อ 5 (5) ประกอบกบัได้มีคํานิยาม                 
ในเรื่องงานวิจัยว่า “ผลงานทางวิชาการที่เป็นการศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ                   
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวชิานั้นๆ”  จึงทาํให้องค์ประกอบการพิจารณาการต่ออายุราชการของ               
รศ.ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม  ไม่ชัดเจน  เนื่องจากไม่มีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ                          
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน   
 2.  ไมค่วรนําช่ัวโมงภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)  มารวมเป็นข้อมูลภาระ                         
งานสอนในตารางสรุปหลักเกณฑ์ความจําเป็นฯ  ด้วย 
 

3.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2554  ระเบียบวาระที่ 6.1   
เพื่อขอทราบผลการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยในการดําเนนิงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา  ภาคปกติ  
พ.ศ.  2548   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขอทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้ดําเนินการตาม            
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา                
ภาคปกติ  พ.ศ.  2548  ว่ามีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอน               
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา  พ.ศ.  2551  หรือไม่อย่างไรและสภามหาวิทยาลัยฯ                
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาและดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ต่อไปนั้น 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการศึกษาและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ตาม               
รายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้   
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 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวทิยาลัยไปช้ีแจงให้คณาจารย์ได้รับทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงตาม              
รายงานพิจารณาข้อเท็จจริงและศึกษาเปรยีบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  ในการดําเนินการตาม                   
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา                     
ภาคปกติ  พ.ศ.  2548   
 

3.4 เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 6.3  การศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2554                 
ระเบียบวาระที่ 6.3  ที่ประชุมเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไปศึกษาดูงานกิจการสภา           
มหาวิทยาลัย  ณ  ต่างประเทศ   

จากการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่จะไปศึกษาดูงาน  โดยมีกําหนดการ                  
ไปศึกษาดูงาน  ณ  สาธารณรัฐโครเอเชีย  ประเทศออสเตรีย  และประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์    จึงได้                   
จัดทาํโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  มหาวิทยาลัย               
ในประเทศสวติเซอร์แลนด์  ประเทศออสเตรีย  และสาธารณรัฐโครเอเชีย  ในระหว่างวันที่  16 – 23   
พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการศึกษาดูงานดังกล่าว    

มติที่ประชุม 
อนุมัติโครงการและงบประมาณการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                         

สุราษฎร์ธานี  ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ประเทศออสเตรีย  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
สาธารณรัฐสโลวีเนีย   และสาธารณรัฐโครเอเชีย  
  

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรือ่งการจ่ายค่าฝึกอบรมสาํหรับ   
      นักศึกษากรณีการฝึกอบรมในตา่งประเทศ  ลงวันที ่ 23  มีนาคม  พ.ศ.  2554 

 เพื่อให้ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในส่วนของการให้การศึกษาแก่นักศึกษา            
เป็นไปตามความในมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ในการ “แสวงหา           
ความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
สากล”  ตลอดจน “การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องค์กร         
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อการพฒันาท้องถิ่น” และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภาระหน้าที่ดังกล่าว  
มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายๆประเทศ  ตลอดจนทํา
โครงการเพื่อให้นักศึกษาไปฝกึอบรมในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้วิชาการ  วัฒนธรรม  และสังคมตามสภาพจริง 
ของแต่ละประเทศ  ตามวัตถปุระสงค์ของแต่ละหลักสตูร  ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะจัดทําโครงการสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ซึ่งนักศึกษาสาขา 
วิชานี้จักต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยตรงในต่างประเทศ 
 เพื่อให้การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในวรรคแรกประสบผลสําเร็จกรณีเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน           
ตามโครงการ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่  5/2554                  
เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2554  จึงได้กําหนดการจ่ายค่าฝึกอบรมสําหรับนักศึกษากรณีการฝึกอบรม                
ในต่างประเทศ  และแจ้งประกาศดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  ตามความในระเบียบมหาวิทยาลัย                 
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ราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ           
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  ข้อ  10.1 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 131/2548   
ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548   โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุมพิจารณาผลการศึกษา    
ของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.  ทีส่าํเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2554 และเหน็ชอบ 
ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปรญิญาตรี  
จํานวน  232  คน   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2554              
ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดบับัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
จํานวน  34   คน      
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ตามท่ีมหาวิทยาลัย                      
ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน      232   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  34  คน  ประกอบด้วย 

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน         6 คน 
-  ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        11 คน 
-  ปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน        14 คน 
-  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        1 คน 
-  ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        1 คน 
-  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        1 คน 

   

5.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคลเพื่อใหน้ายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการตดิตาม   
ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  6/2552  เมื่อวันที ่ 25  มิถุนายน  2552  ให้ความเห็นชอบ
บุคคลเพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน ผลงานใน
ตําแหน่งคณบดี  (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2552  ลงวันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.  
2552)  ต่อมา  ผศ.ดร.นิคม  จารุมณี  กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในตําแหน่งคณบดี  
พ.ศ.  2547  ข้อ  5  “ผู้ดํารงตําแหน่งประธานและกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2554  และครั้งที่      
2/2554  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2554  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการ             
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  (คําสั่งสภามหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 002/2554 ลงวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2554  และที่  005/2554  ลงวันที่  22  
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กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554)  และคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  29  มีนาคม              
2554  เพื่อ  “พิจารณาดําเนินการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน           
ในตําแหน่งคณบดีแทนตําแหน่งที่ว่าง”  โดยที่ประชุมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เหมาะสมจํานวน                     
2  ราย  โดยมอบหมายให้  ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ ทาบทามด้วยวาจา  และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ   
ได้มีหนังสือทาบทาม  รศ.ดร.สําราญ  มีแจ้ง  และรศ.ดร.สําราญ  มแีจ้ง  ได้ตอบรับการทาบทาม  จึงเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล  เพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ             
ในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อน               
ครบวาระ  ตามรายละเอียดการดําเนินการ  และประวัติของ  รศ.ดร.สําราญ  มีแจ้ง  แนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  แต่งต้ัง รศ.ดร.สําราญ  มีแจ้ง  เป็นกรรมการติดตาม               
ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   
 

5.3  พิจารณาเปลีย่นแปลงกรรมการในคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุง  แก้ไข  
      และจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 10/2551  เมือ่วันที่ 6 พฤศจิกายน            
2551  ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจดัทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  015/2551   ลงวันที่  6              
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551)  
 ขณะนี้กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวบางคนไม่มีสถานภาพตามตําแหน่งตามที่กําหนด               
ในคําสั่งดังกล่าวและเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการ              
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 015/2551  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551            
ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงในขณะนี้รายละเอียดตาม “ร่าง” คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ที่ ...../2554  เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจัดทําร่างระเบียบและ          
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 แนบระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงกรรมการในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  015/2551              

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไข  และจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                            
สุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  ดังนี ้
 “2  คณะกรรมการดําเนินงาน 
  2.4  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  ประธานสภาคณาจารย์ ฯ  กรรมการสภา ฯ                         
โดยตําแหน่ง  เป็น  “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ” 
  2.5  นางพรศุลี  สุทธโส  กรรมการสภา ฯ  จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา  เป็น                         
“ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์   กรรมการสภา ฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา” 
  2.6  ผศ.สมุาล ี จิระจรสั  กรรมการสภา ฯ  จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา  เป็น                        
“ผศ.สมพร   โตใจ   กรรมการสภา ฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา” 
  2.8  นายชัยราช  จุลกัลป์  ผูอํ้านวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็น  “นายชัยราช                        
จุลกัลป์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” 
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  2.11  นางสาวอัญญารัตน์  โกละกะ  นิติกรมหาวิทยาลัย  เป็น  “นางสาวธิดารัตน์                      
ดํากุล  นิติกรมหาวิทยาลัย” 
  

5.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือบคุลากรที่ได้รับผลกระทบ  
     และเดือดร้อนจากสาธารณภัย 

 ด้วยช่วงปลายเดือนมีนาคม  2554  ระหว่างวันที่  23 – 28  มีนาคม  2554  บริเวณภาคใต้           
ได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นเหตุ           
ให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงจนเกิดภาวะฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนัก            
ถึงหนักมากจนเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลัน  น้าํป่าไหลหลากและดินถล่มทัว่ไป 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว               
มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละพื้นที่  ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น 
 กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น             
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวใต้ทั่วไป 
 สําหรับกรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย            
ดังกล่าวควรจะได้รับการเยียวยาจากมหาวิทยาลัยเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนกับเป็นขวัญและกําลังใจ                  
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการของมหาวิทยาลัยในการทําหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา                
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ต่อไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมติ               
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.)  ครั้งที่ 9/2554  เมือ่วันที่  11  เมษายน  2554                  
มีมติให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ
บุคลากรที่ได้รบัผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย  ทั้งนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา                     
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย 
ต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการในการใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือบุคลากร              

ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย  และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปกําหนดหลักเกณฑ์                 
การช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รบัผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดทาํเป็น “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้            

การช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รบัผลกระทบและเดอืดร้อนจากสาธารณภัย  พ.ศ.  ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
โดยศึกษาและเทียบเคียงระเบียบหรือประกาศของส่วนราชการอื่นๆ  มาประกอบการพิจารณาจัดทําร่าง 
ระเบียบดังกล่าว  โดยเฉพาะระเบียบหรือประกาศที่ป้องกันภัยจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้            
ประสบสาธารณภัย  ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการช่วยเหลือซึ่งในอนาคตภัยธรรมชาติมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น                  
อยู่เป็นประจํา 
 

5.5  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัก่อหนี้ผูกพนัเพื่อดําเนนิการโครงการ 
ก่อสร้างหอพกันักศึกษา   

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2553  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2553 
ระเบียบวาระที่ 5.4.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  ณ   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยผู้เช่าเป็นผู้ลงทุนตามโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาตามรูปแบบ                
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อเป็นที่พักนักศึกษา  จํานวน  4,200  คน  โดยเช่าที่ดินของมหาวิทยาลัย  5  ไร ่
เป็นระยะเวลา  25  ปี  โดยมหาวิทยาลัยได้รับค่าเช่า  10  ล้านบาท  นั้น  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ 
เพื่อจัดหาผู้มาเช่าลงทุนตามกรอบที่มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบนั้น 
ไม่มีผู้ใดมาเสนอลงทุนและทําสัญญาเชา่กับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจงึยกเลิกโครงการดังกล่าวและ 
เพื่อให้การดําเนินการในการจัดหอพักให้แก่นักศึกษา  กรณีที่มีภูมิลําเนาห่างไกลจากมหาวิทยาลัยหรือ 
กรณีที่เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พักในหอพกัของมหาวิทยาลัย  เช่น  สาขาวิชาทางด้าน 
ครุศาสตร์  และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  เป็นต้น  และเพื่อเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา   ลงวันที่   4   มนีาคม   พ.ศ.   2554   
มหาวิทยาลัยจงึดําเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                 
(ก.บ.)  ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.  2554  ใหม้หาวิทยาลัยก่อหนี้ผูกพัน               
กับธนาคารเพื่อนําเงินมาก่อสร้างหอพัก  และสํานักจัดการทรัพย์สินจัดบริหารและเกบ็รายได้เพื่อส่งให้                      
ผู้ให้กู้มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยก่อหนี้               
ผูกพัน  เพื่อดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ตามรายละเอียดประกอบระเบียบวาระนี้   

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมอนุญาตให้มหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์และนําเสนอ              

สภามหาวิทยาลัยฯ  ต่อไป   
 

5.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบตัวบ่งชี้และเพือ่ทราบตัวบง่ชี้และเกณฑ์การประกันคณุภาพ 
     การศึกษา  ปีการศึกษา  2553 
1.   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจํา             

ทุกปีและเป็นไปตาม  องค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

2.  สํานักงานคณะกรรมคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ (กพร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ตกลงความร่วมมือ            
ในการบูรณาการประเมินผลที่บูรณาการของ  3  หน่วยงาน และใช้ข้อมลูผ่านระบบ CHE QA Online ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม  องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา            
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (มกราคม 2554) และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก          
รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 

4. วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจัดให้มีการประชุม          
เพื่อตรวจสอบ ทบทวน การบริหารจัดการคุณภาพโดยนําผลการประเมนิและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ และคณะกรรมการประเมนิคุณภาพตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ          
บทสรุปผลการบริหารจัดการของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ  ในรอบปี ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล           
กระทบต่อมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคต และที่ประชมุมีมติใหจ้ัดทําคู่มือ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น และที่ประชุมได้ทําการตรวจสอบเป็นเบื้องต้น 
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5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพ            
เมื่อวันที่ 26 มนีาคม พ.ศ. 2554 

6. จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัยจะต้อง           
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเพื่อทราบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการ ศึกษา  2553                     
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้   

มติที่ประชุม 
รับทราบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ดังนี้ 
1.  รับทราบ 

(1) รับทราบตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
(1)  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของมหาวิทยาลัย       
(2)  รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
(3)   อัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
(4)   รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  

          (5)  กิจกรรม โครงการการชี้นํา  ป้องกัน  หรือแกปั้ญหาสังคม 
 (2)  รับทราบตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัยต้องรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

(1)  รายงานประเมินผลการดําเนินงานของระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
(2) รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
(3) รายงานผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 2. รับทราบตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ 
  (1)  นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
  (2)  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

  (3)  มีประเมินผลการบริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการที่สภา   
                มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  

(4) มีรายงานประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ประชุม                 

ให้ไปดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
    (1)  ควรปรับปรุงแก้ไขอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ให้เน้นการกําหนดทิศทางของบัณฑิต 

ที่มีการแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
     (2)  ควรมกีารจัดทําเอกสารการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  และนําเสนอ                
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 
     (3)  ควรแก้ไขการใช้ภาษาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักศึกษา  เช่น  “บนพื้นฐาน 
หลักธรรมของพระพุทธทาส”  โดยคํานึงถึงผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย 

 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1  เรื่องขอหารือสภามหาวิทยาลัยเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
                อุดมศึกษา  พนักงานมหาวทิยาลัย  และอาจารย์ประจาํตามสญัญา : กรณีผู้ที่มหาวิทยาลัย                
                ให้ไปศึกษาต่อ 
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 เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สุราษฎร์ธานี  ที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้ว  เห็นว่าเป็นผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์            
ทั่วไปที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนแต่มีเหตุพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน  ตามความในประกาศ  ก.พ.อ.               
เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.              
2553  ข้อ  18  อธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย              
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ที่ไม่อยู่                     
ในหลักเกณฑท์ี่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน  แต่มีเหตุผลพิเศษที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือน   
ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย             
และอาจารย์ประจําตามสัญญาที่ลาไปศึกษาต่อ  ณ  ต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตาม              
ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  พ.ศ.  2553  ข้อ 18  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาเป็นรายบุคคล 
 

6.2  รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง “SRU สู่อนาคต” (Futurizing  SRU)   
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง  “SRU  สู่อนาคต” 
(Futurizing  SRU)  ในระหว่างวันที่  15 – 16 มีนาคม  พ.ศ.  2554  ณ  ห้อง Auditorium  อาคาร               
ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และมหาวิทยาลัยได้สรุปรายงานการประชุมเรียบร้อย           
แล้วนั้น  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอต่อที่ประชุมขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปในการประชุม                    
ครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  5/2554  ในวันอังคาร ที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                         ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


