
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 5/2553 
วันอังคาร ที่  1   มิถุนายน  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

2. ศ.ดร.ประสาท   สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ   

8. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

13. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

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

2. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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4. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

6. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

4. นางกตัตกิา   ด้วงศรี ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 อาจารย์จิตรดารมย์   รัตนวฒุิ รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

- ไมมี่ -   

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  มหาวทิยาลยัได้รับนกัศกึษาใหม ่ ประจําปีการศกึษา  2553  โดยแบง่เป็นนกัศกึษา                                   

ภาคปกต ิ  จํานวน  5,463  คน  นกัศกึษา  ภาค กศ.บท.  จํานวน  1,750  คน    และนกัศกึษาจาก 

มหาวิทยาลยักวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน  43  คน  และมหาวทิยาลยัได้เตรียม                   

ความพร้อมด้านการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษา   โดยการรับสมคัรอาจารย์ใหมแ่ละจดัโครงการ                        

ฝึกอบรมหลักสูตรนกัวิชาการอดุมศกึษาให้กบัอาจารย์ใหม ่  เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคณุภาพ 

2.  มหาวทิยาลยัได้ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมก่วา่   5,000   คน   โดยแบง่การปฐมนิเทศ                                 

เ ป็นสองช่วงเวลา   คือ   ชว่งเช้า   ระหวา่งเวลา  08.00 – 12.00 น.  และช่วงบา่ย    ระหวา่งเวลา                              

12.00 – 16.30 น.  โดยเน้นยํา้นกัศกึษาทกุคนในเร่ือง “ความเป็นคนราชภฏั  การวางตนให้เหมาะสม                             

ในการเป็นนกัศกึษาและการเป็นคนดีของสงัคม”   ตลอดจนมหาวิทยาลยัมีนโยบายให้มีการรับน้องใหม ่                        

ท่ีสะท้อนถงึวฒันธรรมอนัดงีาม  สร้างความรักความผกูพนัระหวา่งรุ่นพ่ีกบัรุ่นน้องและคํานงึถงึศกัดิศ์รี                

ความเป็นมนษุย์   
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 3.  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้เปิดสอนระดบัปริญญาเอก                         

หลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาภาวะผู้ นําการจดัการศกึษา  ตัง้แตปี่การศกึษา  2553  โดยมี                       

ผู้สนใจสมคัรเข้าศกึษา  จํานวน  20  คน   และมีผู้ผา่นการคดัเลือก  จํานวน  16  คน  โดยมีเกณฑ์                           

และวิธีการคดัเลือกท่ีให้ความสําคญัของผู้ เข้าศกึษาท่ีจะต้องมีศกัยภาพในการเรียนตามหลกัเนือ้หา                             

และกระบวนการเรียนการสอนของหลกัสตูรดงักลา่ว  ทัง้นี ้ มีอาจารย์ของมหาวทิยาลยัเข้าศกึษา                             

2  ทา่น   

 4.  มหาวทิยาลยัได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

จาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ิ   พฒันวริิยะพิศาล  เป็น  อาจารย์วสนัต์   สทุธโส    ตัง้แต ่                          

วนัท่ี  1  มิถนุายน  พ.ศ.  2553  เป็นต้นไป  
   

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 4/2553 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 4/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัองัคาร  ท่ี  27   เมษายน  พ.ศ.  2553   โดยไมมี่การแก้ไข   
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 4/2553 
 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 4/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ - 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี   14  พฤษภาคม                              

พ.ศ.  2553  และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา               

อนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  221  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการ                   

ประชมุครัง้ท่ี  5/2553   เม่ือวนัท่ี  20   พฤษภาคม  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญา                         

ระดบับณัฑิตศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยั  จํานวน  9   คน  
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 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            221   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   9   คน   ประกอบด้วย   

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              5 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              4   คน 
 

5.2 พจิารณาออกข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยชัน้  สาขาวชิา             
     และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศักด ิ พ.ศ.  ....             

 พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  มาตรา  59   บญัญตัวิา่  “มหาวิทยาลยั                            

มีอํานาจให้ปริญญากิตตมิศกัดิแ์ก่บคุคลซึง่สภามหาวิทยาลยัเห็นวา่   ทรงคณุวฒุิ   มีคณุธรรมและ                             

มีผลงานเป็นคณุปูการตอ่สว่นรวม    สมควรแก่ปริญญานัน้ๆ    แตจ่ะให้ปริญญาดงักลา่ว แก่คณาจารย์

ประจํา   ผู้ ดํารงตําแหน่งตา่งๆ  ในมหาวทิยาลยั  นายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั              

หรือกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั    ในขณะที่ดํารงตําแหน่งนัน้มิได้   ทัง้นี ้ ต้องไมเ่ป็นการให้                  

ปริญญากิตตมิศกัดิเ์พ่ือแลกกบัผลประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึง่  

 ชัน้  สาขาของปริญญากิตตมิศกัดิ ์ และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิใ์ห้เป็นไปตาม 

ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั” 

 การให้ปริญญากิตตมิศกัดิต์ามมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.  2547   

ดงักลา่ว  ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการโดยอาศัย    “ข้อบงัคบัของคณะกรรมการสภาสถาบนั

ราชภฏั  วา่ด้วยชัน้  สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์พ.ศ.  2538”  โดยอนโุลม 

 เพ่ือให้การให้ปริญญากิตตมิศกัดิเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  

มหาวิทยาลยัจงึเสนอ   “ร่าง” ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยชัน้  สาขาวิชาและ

หลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  .... ” เพ่ือสภามหาวทิยาลยัพิจารณาออกบงัคบัใช้ตอ่ไป  
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยชัน้  สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์               

การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  .... 
   ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวทิยาลยัพิจารณาแก้ไขร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยชัน้          

สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  ....  ดงันี ้
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 1.  ข้อ 8  แก้ไขข้อความจาก  “ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ต้องไมมี่                 

ลกัษณะต้องห้ามและมีคณุสมบตัสิมควรแก่ปริญญานัน้ๆ  ดงันี”้  เป็น  “ผู้สมควรได้รับการพิจารณา                        

ให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ต้องมีคณุสมบตั ิ ดงันี”้   

 2.  ข้อ 9  (3)  วรรคสอง   แก้ไขข้อความจาก “ทัง้นี ้ จํานวนผู้สมควรให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์

ในแตล่ะปีการศกึษา   ต้องไมเ่กินสองเท่าของจํานวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั”  เป็น 

“ทัง้นี ้ จํานวนผู้สมควรให้ปริญญากิตตมิศกัดิใ์นแตล่ะปีการศกึษาในแตล่ะชัน้และแตล่ะสาขาวิชา 

ไมเ่กิน  1  คน” 

3. ข้อ 10  แก้ไขข้อความเป็น  “หลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 8  และข้อ 9  ไมใ่ช้บงัคบัในกรณี 

ท่ีสภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ปริญญากิตตมิศกัดิแ์ดพ่ระบรมวงศานวุงศ์  ประมขุของรัฐตา่งประเทศ 

และบคุคลท่ีได้รับการยกยอ่งของมิตรประเทศ” 
  

5.3  พจิารณาเล่ือนค่าตอบแทนของผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
                ของอธิการบด ี(ลับ) 
 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยการจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่

บริหาร  ซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ข้อ 9.1  กําหนดให้  “การพิจารณาเลื่อนคา่ตอบแทน                  

ของผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการของอธิการบดี  ให้สภามหาวิทยาลยักําหนดหลกัเกณฑ์  

วิธีการและดําเนินการในการเลื่อนคา่ตอบแทนในเดือนกนัยายนของทกุปี” 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี  12/2552  เม่ือวนัท่ี  23  ธนัวาคม 

2552  ได้  “กําหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการและดําเนินการในการเลื่อนคา่ตอบแทนของผู้ ดํารงตําแหน่ง               

อธิการบดีซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ”  ดงันี ้
 1. หลักเกณฑ์ 
   (1)  เลื่อนคา่ตอบแทนจากฐานคา่ตอบแทนเฉพาะ “คา่ตอบแทนของผู้ ดํารงตําแหน่งอธิการบดี” 

  (2)  พิจารณาผลการดําเนินงานของผู้ ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  โดยใช้กรอบจาก “การประเมิน 

ผลการปฏิบตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษา”  พิจารณาเลื่อนคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากกรอบ                       

การประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ  4  มิต ิ คือ 

      มิตท่ีิ 1  มิตด้ิานประสทิธิผล 

   มิตท่ีิ 2  มิตด้ิานคณุภาพ 

   มิตท่ีิ 3  มิตด้ิานประสทิธิภาพของการปฏิบตัริาชการ 

   มิตท่ีิ 4  มิตด้ิานการพฒันาสถาบนั 
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(3)  การให้นํา้หนกัผลการประเมินทัง้  4  มิต ิ ให้สดัสว่นร้อยละ   

มิตท่ีิ 1 : มิตท่ีิ 2 : มิตท่ีิ 3 : มติท่ีิ 4 = 25 : 25 : 25 : 25 

  (4)  การเลื่อนคา่ตอบแทนของผู้ ดํารงตําแหนง่อธิการบดีซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการในรอบปี                            

ไมเ่กินร้อยละ  10  ของคา่ตอบแทนตามข้อ  (1) 
 2. วธีิการ 
 ให้มีการประเมินจากกรอบการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ  4  มิต ิ โดยวิธีการ  ดงันี ้

  (1)  ประเมินจากเอกสาร  เชน่  ผลการประเมินของ ก.พ.ร.  จากการประเมินผลการปฏิบตั ิ                     

ราชการของสถาบนัอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณท่ีพิจารณา                

เลื่อนคา่ตอบแทน  เป็นต้น 

  (2) ประเมินจากการสอบถามความพงึพอใจของผู้ รับบริการ  โดยสอบถามผู้แทน                             

ของหนว่ยงานหรือองค์กรของมหาวทิยาลยั  เช่น  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  สภาวิชาการ  เป็นต้น 

และสอบถามจากผู้แทนองค์กรภายนอกมหาวิทยาลยั  เช่น  สภาอตุสาหกรรม  สภาหอการค้า  เป็นต้น 

 การดําเนินการประเมินข้างต้นให้กระทําปีละ  2  ครัง้ (ตลุาคมปี  พ.ศ. ท่ีผา่นมา  –  กนัยายน                      

ปีพ.ศ.  ท่ีเลื่อนคา่ตอบแทน)  และนําผลการประเมินดงักลา่วเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเลือ่น 

คา่ตอบแทนในเดือนกนัยายนเพื่อเลื่อนคา่ตอบแทนในเดือนตลุาคมของปีนัน้ๆ 
 3. การดาํเนินการเล่ือนค่าตอบแทน 
 เม่ือได้ดําเนินการประเมนิตามวธีิการดงักลา่วแล้วนําผลการประเมนิรวมทัง้  4  มิต ิ มาเทียบ                

ผลการประเมนิ (100  คะแนน)  พจิารณากบัร้อยละเพื่อใช้ในการเลื่อนคา่ตอบแทน  ดงันี ้

 ผลการประเมนิช่วง 90 – 100 ผลการประเมนิ ดีเย่ียม 

 ผลการประเมนิช่วง 81 – 90  ผลการประเมนิ ดีมาก 

 ผลการประเมนิช่วง 71 – 80  ผลการประเมนิ ดี 

 ผลการประเมนิร้อยละ  70  ลงไป  ไมเ่ลื่อนคา่ตอบแทนหรือสภามหาวิทยาลยัจะพจิารณา                              

เป็นคราวๆ  ไป 
 4.  การพจิารณาเล่ือนค่าตอบแทนของอธิการบดซีึ่งไม่เป็นข้าราชการ  กรณี                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน  ท่ีประชมุมีมตใิห้แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการ                           

เพ่ือเลื่อนคา่ตอบแทน  ดงันี ้

 1.  นายแพทย์บรรจบ มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

 2.  ดร.จํารัส นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ รองประธาน 

 3.  ดร.มณฑิชา เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

 4.  นายวิชิต สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 
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 5.  นายวิชยั ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

 6.  นายจตพุร วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการ 

    มหาวิทยาลยั กรรมการ 

 7.  นายชยัราช จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป เลขานกุาร 

 โดยทําหน้าท่ีประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ 

ตามเกณฑ์และวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนดและดาํเนินการเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา              

เลื่อนคา่ตอบแทนตอ่ไป 

 จากมตสิภามหาวิทยาลยัดงักลา่วข้างต้น   คณะกรรมการดําเนินการเพื่อเลื่อนคา่ตอบแทน                    

ของอธิการบดซีึง่ไมเ่ป็นข้าราชการตามมตสิภามหาวทิยาลยั  (คําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

ท่ี 027/2552  ลงวนัท่ี  23  ธนัวาคม   2552)  ได้ประชมุและดําเนินการ  ดงันี ้

 1. ครัง้ที่ 1/2553  เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  2553   

  (1)  พิจารณากําหนดแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ รับบริการ “แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ       

งานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  (ระหวา่งวนัท่ี  1  ตลุาคม  2551 – 30  กนัยายน  2552)  สําหรับ              

ผู้ ดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ)” 

  (2)  พิจารณากลุม่บคุคลท่ีจะตอบแบบประเมินความพงึพอใจตามข้อ (1)  ตามท่ีสภา

มหาวิทยาลยักําหนดกรอบไว้ (รายละเอียดตามรายงานการประชมุ) 

 2. ครัง้ที่ 2/2553  เม่ือวนัท่ี  25  กมุภาพนัธ์  2553   

  ท่ีประชมุมีมตใิห้ปรับแบบประเมินความพงึพอใจท่ีกําหนดในการประชมุครัง้ท่ี 1/2553                 

เพ่ือให้ได้หวัข้อประเมินท่ีครอบคลมุงาน   ตามกรณีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรอง                  

การปฏิบตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษาของสํานกังาน  ก.พ.ร.  การประเมินคณุภาพภายนอก  

สถาบนัอดุมศกึษาของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  และ                           

การประเมนิคณุภาพภายในของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ด้วย 

 3. ประธานคณะกรรมการฯ  (นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ)  นดัประชมุคณะกรรมการ                 

เพ่ือตรวจสอบแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ รับบริการ  ก่อนนําไปใช้ (ประชมุก่อนการประชมุสภา

มหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  25  มีนาคม  2553) 

 4. ครัง้ที่ 3/2553  เม่ือวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2553 

  คณะกรรมการได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของอธิการบดซีึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ 

ท่ีเป็นผลงานของปี 2552  (ระหวา่งวนัท่ี  1  ตลุาคม  2551 – 30  กนัยายน  2552)  เพ่ือใช้เลื่อน               

คา่ตอบแทนปี 2552  (ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2552  เป็นต้นไป)  ตามวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลยั                  

กําหนด  คือ 
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4.1 ประเมินจากเอกสาร 
(1) ผลการประเมนิการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการของ 

สถาบนัอดุมศกึษาของสาํนกังาน ก.พ.ร.  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปี  2552 

   (2)  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาของสํานกังานรับรอง                   

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปี  2552 

   (3)  การประเมินคณุภาพภายในของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

(ส.ก.อ.)  ปี  2552 

     4.2 ประเมนิจากการสอบถามความพงึพอใจของผู้ รับบริการท่ีสภามหาวทิยาลยักําหนด                      

(แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  (ระหวา่งวนัท่ี  1  ตลุาคม                               

2551 – 30   กนัยายน   2552)  สําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พทุธิชีวิน) 
 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตเิห็นชอบตามเอกสารดงัแนบ              
   

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
 6.1  รายงานผลการดาํเนินงานและแนวทางพัฒนาของคณะนิตศิาสตร์    

      มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  
 มตทิี่ประชุม 

รับทราบ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้คณะนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พิจารณาดาํเนินการ  ดงันี ้

1.  ควรมีข้อมลูการใช้งบประมาณในการสนบัสนนุกิจกรรมของนกัศกึษาคณะนิตศิาสตร์ 

ของหนว่ยบริการฐานพืน้ท่ีอ่ืนๆ  โดยมีมาตรฐานการพฒันาคณุลกัษณะของบณัฑิตภายใต้กิจกรรม 

เดียวกนั  ระหวา่งการจดัการศกึษา  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  กบัหน่วยบริการฐานพืน้ท่ี  

 2.  ควรมีห้องศาลจําลองท่ีเสมือนจริง   เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีประสบการณ์ในกระบวนการ                               

พิจารณาคดีของศาล 

 3.  ควรศกึษาความต้องการของหอการค้าจงัหวดั  สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัหรือผู้ประกอบการ                          

ธุรกิจวา่มีความต้องการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อสนบัสนนุธุรกิจของเอกชน 

 4.  ควรให้นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร์  ออกประชาสมัพนัธ์และให้คําปรึกษาแก่ประชาชน                                        

ด้านกฎหมายในงานตา่งๆ   

 5.  ควรเชิญอาจารย์พิเศษจากสภาทนายความ   เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ประสบการณ์                                     

ในวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
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6.2 การจัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้ชีแ้จงตอ่ สกอ.  เร่ืองการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั                                          

ณ  หน่วยบริการฐานพืน้ท่ี  ณ  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ชมุพร  กระบีแ่ละระนอง                                        

โดยผลการพิจารณาของ สกอ. สรุปได้ดงันี ้

(1)  การจดัการศกึษา  ณ  วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดั                                   

สรุาษฎร์ธานี   เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา  เร่ืองหลกัเกณฑ์                      

และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคณุภาพการจดัการการศกึษานอกสถานที่ตัง้ของ

สถาบนัอดุมศกึษา   พ.ศ.  2552 

(2)  การจดัการศกึษา  ณ  หน่วยบริการฐานพืน้ท่ีในจงัหวดักระบี่  ชมุพร  ระนองและ

กรุงเทพมหานคร (นกัศกึษาสาขาวิชาอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  แขนงวิชาธุรกิจการบนิ)  ไมเ่ป็น                            

ไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  วา่ด้วยการจดัการศกึษานอกสถานที่ตัง้                                   

ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  พ.ศ.  2552  ในสว่นท่ีการจดัการเรียนการสอน  ณ  หนว่ยบริการ                                

ฐานพืน้ท่ี  ต้องจดัไมเ่กินคร่ึงหนึง่ของจํานวนหนว่ยกิตรวมของหลกัสตูรท่ีเหลือจดั  ณ  สถาบนัหลกั 

สํานกังานกิจการภายนอก  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จงึจดัการเรียนการสอน                             

สําหรับนกัศกึษาท่ีศกึษาในแตล่ะหนว่ยบริการฐานพืน้ท่ีไมเ่กินร้อยละ 40   และจดัการเรียนการสอน                       

ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ร้อยละ 60  ของหน่วยกิตรวมของหลกัสตูร  ให้สอดคล้อง                            

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์   แนวปฏิบตัขิองประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา   และประกาศ                           

ของกระทรวงศกึษาธิการ  วา่ด้วยการจดัการศกึษานอกสถานที่ตัง้ดงักลา่ว 
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบการบริหารจดัการการเรียนการสอนของหนว่ยบริการฐานพืน้ท่ี   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  6/2553 ในวนัองัคาร ท่ี  29  มถินุายน  พ.ศ.  2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


