
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 7/2555 

วันพฤหสับดี ที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชมุผดุงชาติ  อาคารสาํนักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
5. นายขจร  จิตสขุุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

9. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

10. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

11. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
12. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
16. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
3. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
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5. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
7. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
8. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง   

  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547     ลาประชุม 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวหทัยกาญจน์  คงใหม ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  ศ.ดร.สุธรรม  อารีกุล ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน 
   ผลงานของมหาวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) 
 2.  รศ.วรรณวดี  ม้าลําพอง ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน 
   ผลงานในตําแหน่งคณบดี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.2.1 (2) 
 3.  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ์ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 และ 4.2.4 

4.  อาจารย์นิกร  บุญญานุกูล อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 

 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่ม-ี 
 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ตามท่ีอธิการบดีได้เข้าอบรมหลักสูตร Advanced Executive Program (AEP)  ต้ังแต่วันที่  17  
มิถุนายน  2555 ถึงวันที่ 13  กรกฎาคม  2555  ณ  Kellogg School of Management , Northwestern 
University. U.S.A. และอธิการบดีได้เล่าประสบการณ์ให้ทีป่ระชุมทราบว่า Kellogg School of Management   
เป็นสถาบันที่มช่ืีอเสียงด้านการจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรอธิการบดี 
ได้เลือกทํา Workshop  กับ  Professor ซึง่จัดการอบรมด้านผู้นําโดยเฉพาะในหัวข้อเรื่อง leadership 
Worldwide  ณ  เมืองชิคาโก้  รฐัอิลลินอยส์  และได้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วย Professor  ซึง่การอบรมดังกล่าว                  
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เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความเป็นผู้นําและเรียนรู้วิธีคิด  โดยเน้นภาคการปฏิบัติ  ซึ่งผู้นํายุคใหม่ต้อง
บริหารงานแบบ Leading up , Supporting  และได้ประสานด้านงานวิชาการกับ Kellogg ดังนี้ 

(1) ขอหารือให้ Kellogg  จัดโปรแกรม  Ex.MBA และ Ph.D. (Management)  ณ  วิทยาลัย 
นานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อําเภอเกาะสมุย  โดยเน้นหลักสูตรสําหรบั                     
ผู้บริหารอาเซียนทั้ง 10 ประเทศโดยเฉพาะ 

(2) เชิญ Professor จาก Kellogg  มาบรรยายในหลักสูตร  MBA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี 

(3) ส่งกลุ่มอาจารย์คณะวิทยาการจัดการไปอบรมที ่Kellogg  
2. มหาวิทยาลัยขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เฝ้ารับเสร็จ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร  ในวโรกาสเสด็จ ฯ  พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้  
ประจําปี  2555 ในระหว่างวันที่  27 – 29  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ  และแสดงความช่ืนชมยินดีแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันจันทร์ ที่  27  สิงหาคม  พ.ศ.  2555   

3. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ได้เสนอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดสรรทุนให้นกัศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ไปศึกษา                    
อบรม  ณ ประเทศญี่ปุ่น  และสนับสนุนทุนอาจารย์ได้ไปศึกษาอบรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน                        
ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  ถึงวันที่  24  สงิหาคม  2555  
   

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันจันทร์ ที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2555   โดยไม่มีการแก้ไข  และให้แนบบันทึกขอ้ความ 
ของ อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในท้ายรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
        

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2555                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2555  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้ง ที่ 4/2555                      
: ระเบียบวาระที่  3.1.1 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบ                         
วาระที่ 4.2.1พิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน                     
อุดมศึกษา  ซึ่งที่ประชุมมีมติรบัทราบ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบ                            
กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํา                       
รายงานการทําผลงานทางวิชาการในรอบปีเสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ  ทราบ   
 ระเบยีบวาระที่ 3.1.2 (1) พิจารณาเห็นชอบขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ                             
โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา                       
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  
 ระเบยีบวาระที่ 4.1 (1)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
สุราษฎร์ธานี  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบาย                   
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง                      
ของมหาวิทยาลัย  ดังนี ้

1. ให้มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับ                        
คณะหรือเทียบเท่าบูรณาการไปกับการควบคุมภายใน 

2. ให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
3. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่สําคัญหนึ่งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ                     

หรือเทียบเท่า 
4. ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทกุระดับมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยง 
5. ให้มีการติดตามประเมินผล  ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ                              

และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย 
6. ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพือ่การบริหารจัดการที่ดี 
7. ให้มีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหาร   ความเสี่ยง 

      ทั้งนี้  ใหม้หาวิทยาลัยจัดทําคูม่ือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทาง                         
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับคณะ                  
หรือเทียบเท่าที่จะต้องนําไปใช้ในการ ปฏิบัติกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบาย                        
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ให้นายกสภาฯ                            
ลงนามแล้ว และสํานักงานสภาฯ  ส่งประกาศให้คณะ/สํานัก/สถาบัน  ทราบและดําเนินการตามประกาศ                  
ต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งที่ประชุม                        
มีมติเห็นชอบหลักสูตรการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  โดยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขหลกัสูตรตามข้อสงัเกตและข้อ                      
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบมติสภาฯ เพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ                
ของสภาฯ และเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวทิยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555)                         
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสตูรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบมติสภาฯ เพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ               
ของสภาฯ และเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวทิยาลัย              
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ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเหน็ชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเช่าเกินเดือนละ 
20,000 บาท  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงาน               
ของโครงการไอทีสแควร์  โดยให้คณะกรรมการฯ จัดทําข้อมูลความเป็นมาของการดําเนินการในการทําสัญญา 
เช่าพื้นที่ตามกฎหมายและระเบียบ  รวมทั้งข้อมูลจํานวนนักศึกษา  สัญญาเช่าฉบับเดิม  และเมื่อดําเนินการ               
แล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรพัย์สิน  พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  
พิจารณา ทั้งนี้  ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงาน                     
ของโครงการไอทีสแควร์ ใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานของโครงการ                          
ไอที สแควร์  ตามอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นไม่เกนิ 10%  ของอตัราค่าเช่าเดิม 
  สํานักงานสภาฯ  แจ้งวิทยาลยันานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว  และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                   
อยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงาน                  
ของโครงการไอทีสแควร์   

ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  ดังนี้  
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธาน 
 2. ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ  
 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ  
 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 4. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์      กรรมการสภาฯ จากผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 5. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น                 กรรมการสภาฯ จากผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ                        

และเลขานุการ 
 7. หัวหน้าสํานกังานสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 
          และผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
ดําเนินการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนรว่มในการเสนอชื่อ และดําเนินการพิจารณา

กลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจให้ได้บุคคลตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                  
การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพักหรือใหอ้อก                  
จากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ.  2552  ข้อ 62  วรรคสองกําหนด  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ประจํามหาวิทยาลัย 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพัก
นักศึกษา  ซึ่งที่ประชุมมีมติใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้าง
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หอพักนักศึกษา  เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณ
ก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ประกอบด้วย 

(1)   นายขจร  จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
(2) อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
(3) อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
(4)   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป      กรรมการ 
(5)   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
(6)   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์    กรรมการ 
(7)   นายชัยราช  จุลกัลป์  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

               และเลขานุการ 
 (8)  นางสาวปนัดดา  กลิ่นบัว  นักทรัพยากรบุคคล  สํานักงาน   กรรมการและ 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการก่อสร้าง

หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เสนอ                     
ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ในการ 
ประชุมครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2555  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณา 

ระเบยีบวาระที่ 4.3  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้   
    1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน  94  คน    
    2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  14  คน     
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ                 
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา                          
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ฯ  ครั้งที่ 6/2555 : ระเบยีบวาระที ่
                       3.1.2 (1) พิจารณาเห็นชอบขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดบับัณฑิตศึกษา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น) เสนอให้มหาวิทยาลยัเสนอบทคัดย่อและชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  เนื่องจากการทําวิทยานิพนธ์จะต้องสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 ข้อ 4.2 
“กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้งมคีวามสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ”  ซึ่งที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอในหลายส่วนของวิทยานิพนธ์  เช่น  ช่ือเรื่องการวิจัย 
ไม่สอดคล้องกับศาสตร์ของผู้ศึกษาวิจัย  และช่ือเรื่องกับวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกัน  เป็นต้น  จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยฯ  ทําหน้าที่กํากับดูแลมาตรฐานการศึกษา  โดยสามารถเรียกดูวิทยานิพนธ์ก่อนการ               
พิจารณาอนุมัติได้   
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 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2555                      
เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม  2555 ระเบียบวาระที่ 1  ได้พิจารณาทบทวนการมอบอํานาจของสภาวิชาการ                       
ให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  และคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาในการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ซึง่ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบการมอบอํานาจของสภาวิชาการ                      
ให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  และคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาในการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                  
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศกึษา  โดยให้เหตุผลสาํคัญ คือ 
 1. การอนุมัติผลการศึกษาต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียน การประมวลผล                           
ที่เกี่ยวข้อง  จงึอาศัยกลไกภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 2. การอนุมัติผลระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ 
และการศึกษาอิสระ ซึ่งมีคณะกรรมการหลายชุดกํากับมาโดยลําดับแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบมติสภาวิชาการในการมอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ                  
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิต                  
ศึกษา  และใหบั้ณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา                    
ระดับบัณฑิตศึกษา  และให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  สามารถเรียกดูวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา 
บางรายก่อนการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาได้   
  

 3.1.1 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ฯ ครั้งที่ 6/2555 : ระเบยีบวาระที ่
   4.2.6 พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบอัตราคา่เชา่อสังหารมิทรัพย์ กรณคี่าเช่าเกินเดือนละ 
   สองหมื่นบาท 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น) มีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยได้ทําสัญญาการเช่า                
พ้ืนที่ของอาคารสํานักงานของโครงการไอทีสแควร์ในครั้งแรก โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
และมหาวิทยาลัยได้ช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดสถานที ่
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  แขนงธรุกิจการบิน  โดยใน               
ครั้งแรกเปิดทําการสอนที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  สํานักงานใหญ ่ต่อมาได้ย้ายสถานที่ทาํการสอน
หลักสูตรดังกลา่วมาที่พ้ืนที่ช้ัน 11 ของโครงการไอทีสแควร์ และในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ในกรณคี่าเช่าเกินเดือนละสองหมื่นบาท            
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.1.2 เพื่อพิจารณา 
        (1)  พิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงขอ้มูลโครงการและงบประมาณ     
               โครงการก่อสรา้งหอพักนักศกึษาและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ                   
               และอนุมัติงบประมาณก่อสรา้งหอพักนักศกึษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
โครงการและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษาเป็นอาคารสูง 15 ช้ัน มีห้องพักนักศึกษา                    
จํานวน 280 หอ้ง สามารถรองรับนักศึกษาเข้าพักได้ 1,120 คน ในวงเงินค่าก่อสร้าง 165 ล้านบาท                   
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จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ประเภทเงินคงคลัง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2555 ระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 ระเบยีบวาระที่ 4.2.8                   
ดังกล่าว  มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพัก                
นักศึกษา เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณ                    
ก่อสร้างหอพักนักศึกษา (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 023/2555 ลงวันที่  11                      
มิถุนายน  2555  แนบระเบียบวาระนี้)  โดยให้มีหน้าที ่ “ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อ                 
กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
ตามโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 1” 
 คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา                
ได้ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมือ่วันที่  23  มถิุนายน  พ.ศ. 2555 ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง                    
และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี                  
ตามโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่6/2555 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2555                   
ตามหนังสือ “บันทึกข้อความ สํานักจัดการทรัพย์สิน  เรือ่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูล                     
โครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ลงวันที่  23  มิถุนายน  2555 ถึงนายก                       
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  (ประกอบระเบียบวาระนี้) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา “รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลโครงการ                 
และงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา” และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษาตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขอถอนระเบียบวาระนี้  เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล
โครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพิจารณาดําเนินการยังไม่แลว้เสร็จ 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัย 
        แต่งตั้ง 
        (1) เพือ่ทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 พร้อมความเหน็  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่  25  มิถุนายน                
2553 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ดังกล่าว   ได้เสนอ “ขอบข่ายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน                    
ผลงานของมหาวิทยาลัย” ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที ่ 25  มีนาคม                      
2553  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบข่ายและวิธีการดําเนินงานดังกล่าว 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ใช้ขอบข่าย                   
และวิธีการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                
ของมหาวิทยาลัยในช่วงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 14  มกราคม – 31 พฤษภาคม                       
ของปีถัดไป 
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 สําหรับการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย  ประจําปี  2554                                   
ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่  14                        
มกราคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555  โดยคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามขอบข่ายและวิธีการ                               
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                      
ประจําปี 2554  รวม  2 ช่วง  คือ 
 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่  8-10  มิถุนายน  2555 
 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่  15-16  มิถุนายน  2555 

คณะกรรมการฯ จึงรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                     
ประจําปี 2554 (14  มกราคม  2554 – 31  พฤษภาคม  2555) พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลยัควรทาํวิจัยสถาบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ควรนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ไปพิจารณากําหนดเป็นนโยบายและแผนพฒันา 
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปี  

2554  ดังผลการประเมิน  8  มิติ  ดังนี ้
1. ด้านวิชาการ   คะแนน  3.83 ผลประเมิน  ระดับพอใช้ – ดี 
2. ด้านการวิจัย   คะแนน  3.69 ผลประเมิน  ระดับพอใช้ – ดี 
3. ด้านการบริการวิชาการ คะแนน  4.17 ผลประเมิน  ระดับดี – ดีเยี่ยม 
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะฯ คะแนน  4.33 ผลประเมิน  ระดับดี – ดีเยี่ยม 
5. ด้านการผลิตครู  คะแนน  3.57 ผลประเมิน  ระดับพอใช้ – ดี 
6. ด้านกิจการนักศึกษา  คะแนน  4.14 ผลประเมิน  ระดับดี – ดีเยี่ยม   
7. ด้านบริหารมหาวิทยาลัย คะแนน  3.90 ผลประเมิน  ระดับพอใช้ – ดี 
8. ด้านบริหารทรัพยากร  คะแนน  4.00 ผลประเมิน  ระดับดี – ดี 

       รวม   คะแนน  3.95 ผลประเมิน  ระดับพอใช้ – ดี  
 

3.2.1 (2) เพือ่ทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบด ี
  พร้อมความเห็น 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 มถิุนายน 2552                 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี และคณะกรรมการดังกล่าว              
ได้เสนอ “กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี” ต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2552  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2552 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี ได้ใช้กรอบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ที่สภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบดําเนินการในทุกปี                   
โดยดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดีในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  - 31 
มกราคม  ของปีถัดไป 
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 สําหรับการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ประจาํปี  2554                 
ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีของคณะต่างๆ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและบัณฑิต
วิทยาลัยที่เป็นผลงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 มกราคม 2555  โดยคณะกรรมการฯ                            
ได้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ประจําปี 2554 รวม 2 ช่วง  คือ 
 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่  15 – 16 มนีาคม  พ.ศ.  2555 
 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 

คณะกรรมการฯ จึงรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี                          
ประจําปี  2554  (1 กุมภาพันธ์  2554 – 31 มกราคม 2555)  พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ประจําปี 2554 

ดังผลการประเมินผลการปฏบัิติงานของคณบดีทุกมิติ  ดังนี้ 
1. คณบดีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คะแนน  4.82 ระดับความสําเร็จ  ดีมาก 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  คะแนน  4.81 ระดับความสําเร็จ  ดีมาก 
3. คณบดีคณะครศุาสตร์   คะแนน  4.54 ระดับความสําเร็จ  ดีมาก 
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  คะแนน  4.50 ระดับความสําเร็จ  ดี 
5. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ  คะแนน  4.35 ระดับความสําเร็จ  ดี 
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คะแนน  4.31 ระดับความสําเร็จ  ดี 
7. คณบดีคณะนิติศาสตร์  คะแนน  4.17 ระดับความสําเร็จ  ดี 
 

 3.2.2 เพื่อพิจารณา 
  (1) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการดําเนนิการ                  
                       ทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพัก  
                       หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์(ฉบับที่ 2)   
                       พ.ศ.  ....  
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมือ่วันที่  5  
กรกฎาคม  2555  ได้พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย   
และเห็นชอบให้เสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับประเภทและจํานวนของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                          
ประจํามหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย                       
การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพักหรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                     
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ.  2552  ข้อ 62  รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  วันที่  5 กรกฎาคม  2555 (ประกอบ
ระเบียบวาระนี้)   
 คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่ง               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2555  ลงวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2555)  ได้กําหนด               
การประชุมครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณา “ร่าง” ขอ้บังคับมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจาก                    
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ราชการ  การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....                 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 

 3.2.2 (2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านีจัดต้ัง  
                       “หน่วยตรวจสอบภายใน” ของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่ากอง 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่  29  พฤศจกิายน  2549 ได้ออก                  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี  โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยจดัต้ัง “หน่วยตรวจสอบภายใน” ตามประกาศดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่  5  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2555 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 3 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการอุทธรณ์และ                 
ร้องทุกข์  ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ  มอบหมายในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2555 
ระเบียบวาระที่ 1 (2)  ซึ่งกรณีคณะกรรมการตรวจสอบภายในนั้น  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแต่งต้ัง 
ตามระเบียบแล้ว  แต่คณะกรรมการ ฯ  มคีวามเห็นว่างานตรวจสอบภายในเป็นงานสําคัญและมี                    
ภาระงานมาก  หน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีฐานะเทียบเท่างานคงไม่สามารถทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
แต่ควรเป็นหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่ากอง  คณะกรรมการฯ  จงึมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลยั                       
จัดต้ัง “หน่วยตรวจสอบภายใน” เป็นส่วนงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป  
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

      (1)  พิจารณากาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี                                
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่                    
5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  มีมติให้เสนอ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                          
เรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณากําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ตาม“ร่าง” ประกาศที่เสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
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 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่  28  กันยายน                 
2548  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากหลักสตูรกลาง              
ของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนเป็น “หลักสูตร                         
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และทางมหาวิทยาลัย                            
ได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                   
ข้อ 10  กําหนดให้ “หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป                
และสําหรับหลกัสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2555” 
 จากกรณีดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้หลักสตูรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลีย่นแปลง                 
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที ่ 29               
มีนาคม  2555 จึงได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2555) โดยให้แก้หลกัสตูรดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตร                        
การศึกษาที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30               
มีนาคม  2555 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบรูณ์เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ตลอดจน                       
ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555                
เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555 แนบระเบยีบวาระนี้ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา              
วิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 มติที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตที่ประชุมถอนระเบียบวาระนี้  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

4.2.2  พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา  (หลักสูตร 
  ปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่  18  เมษายน                 
2551  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา                  
จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอน                     
เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”                           
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2551                 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา”                      
เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” และทางมหาวิทยาลัย                       
ได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
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 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552                   
ข้อ 10 กําหนดให้ “หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และ                 
สําหรับหลักสตูรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2555” 
 จากกรณีดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้หลักสตูรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลีย่นแปลง               
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที ่ 29                
มีนาคม  2555  จึงได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา                      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยใหแ้ก้หลักสูตรดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร
หลักสูตรการศกึษา ที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555                  
ลงวันที่ 30 มีนาคม  2555  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว  เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตาม                  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555                   
เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555  แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
 มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตที่ประชุมถอนระเบียบวาระนี้  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม          
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทําหลักสูตร                      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยมี                  
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคล             
ในการวิเคราะห์และวางแผนระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 การดําเนินการจัดทําหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ       
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 กําหนดให ้“หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่                  
เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป” ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่                    
พ.ศ. 2555) ได้ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555                
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 และผ่านการพจิารณาของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อ                 
วันที่ 20 เมษายน 2555 โดยให้แก้ไขหลักสตูรดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ                   
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและคณะอนกุรรมการตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตรการศึกษา        
ที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30 มีนาคม                        
2555 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย                    
ที่เกี่ยวข้องแล้วตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม                        
2555  แนบระเบียบวาระนี้ 
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
  

4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. 2555) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ 
และวางแผนระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
 การดําเนินการจัดทําหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบ       
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 กําหนดให ้“หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่                 
เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป” ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)                    
ได้ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 5/2555  เมื่อวันที่  18                 
เมษายน 2555  และผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  
พ.ศ.  2555  โดยให้แก้ไขหลกัสูตรดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการก่อนเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาการ
แต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30 มีนาคม  2555 ได้ตรวจสอบ
เอกสารหลักสตูรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วตาม
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2555 เมือ่วันที่  17  กรกฎาคม  2555  ประกอบระเบียบ  
วาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. หน้า 17 ไม่ควรเขียนรายวิชาเลือกเรียนในแผนการจัดการศึกษา   
2. ภาคผนวก  ควรมีข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบ 5 คน 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่า หน้า 2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา                 

วิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม ่ พ.ศ. 2555)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555)  ได้เปิดทําการเรียนการสอนนักศึกษาแล้ว                     
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2555  ซึง่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552 
ข้อ 4 “ใหส้ถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และตอ้งอนุมัติ
หลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 
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4. ควรมอบฝ่ายเลขานุการสภาฯ  จัดทําหนังสือเวียนถึงคณบดีว่า  การพิจารณาระเบียบวาระ                  
ของสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                
สุราษฎร์ธานี นั้น คณะจะต้องเสนอหลักสตูรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนการเปิดรับนักศึกษา   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  โดยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสตูร               
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

4.2.5  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
 ด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ  ประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ี                    
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ                   
พ.ศ.  2551  ข้อ 12.1  (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 009/2553  ลงวันที่  29                       
ธันวาคม  2553) ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคณุวุฒิ  จึงเป็นผลให้พ้นจาก                   
ตําแหน่งประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดังกล่าวด้วย 
 เพื่อให้มีประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. 2551    
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งต้ัง  “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”  เป็น
ประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทน  ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ  ต้ังเจรญิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง 
ต่อไป ทั้งนี้โดยให้มีวาระเท่าทีเ่หลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2555) 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป  
 

4.2.6 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเลื่อนคา่ตอบแทนของอธิการบดี  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552  ข้อ 9.1 กําหนดให้ “การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการของอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในการเลื่อน
ค่าตอบแทนในเดือนกันยายนของทกุปี” 
 การดําเนินการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                 
ได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ.  2554                    
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ฯ 2  คณะ  คือ  
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  (1) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน                 
ของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นราชการ เพื่อทําหน้าที่ “กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อน
ค่าตอบแทนของอธิการบดี  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ”      
(คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 015/2554  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554)  
  (2) คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการประเมินผลการปฏบัิติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  ระหว่างเดือนตุลาคม  2553 – กันยายน 2554  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 016/2554  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม   
2554) 
 2. สภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2554  เมือ่วันที่  23  สิงหาคม  2554                         
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ “หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี                    
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” ตามที่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
เสนอ 
 3. คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ                            
ได้นํา “หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ”      
ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบตามข้อ 2.2 
 4. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่  26 ตุลาคม  2554  ระเบียบ               
วาระที่ 3.2.2(1) ได้พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ระเบียบวาระที่               
4.5 : พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการนั้น 
สภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 “ควรกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี  ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันในปีต่อๆ ไปเพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินผู้บรหิารและแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ตามรอบการประเมิน” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ตามท่ีระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็น 
ข้าราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 9.1 กําหนด 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 

4.2.7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย  ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากเงินคงคลงั  

 ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จมา
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. 2555 แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้                 
(สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ภูเก็ตและยะลา) ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553-2554  
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จํานวน  11,024  คน  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่                              
27 - 29 สิงหาคม 2555  
 การเตรียมการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี  พ.ศ.  2555  ดังกล่าว  ให้ม ี              
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การตกแต่งอาคาร สถานที่ภายในและภายนอกหอประชุมวชิราลงกรณ               
การประชาสัมพันธ์  โสตทัศนูปกรณ์  การถวายอารักขา  ยานพาหนะ  การรักษาความสะอาดและฝา่ย                       
พิธีการต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
 เพื่อให้การดําเนินการในการเตรียมการในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี                      
พ.ศ. 2555 ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                        
จากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย  จํานวน 8,450,900 บาท  (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)                   
เพื่อดําเนินงานดังกล่าว 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดทํารายละเอียดงบประมาณให้ถูกต้อง  เช่น  หน้า 11 หมวดงบดําเนินงานค่าวัสดุ  
ในขอ้ที่ 7 และข้อที่ 11  รายการกับจํานวนวัสดุไม่ตรงกัน  ซึ่งจะทําให้จํานวนเงินคลาดเคลื่อน 
 มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555              
จากเงินคงคลัง  จํานวน  8,450,900  บาท  (แปดล้านสีแ่สนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเตรียม                                 
และดําเนินการการในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี  พ.ศ. 2555                   

 

4.2.8   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัย              
คณะ สํานักและสถาบัน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจหน้าที่ 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจํา                
ส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย               
ทั้งนี้  จะต้องมีกรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่า                      
หนึ่งในสาม” 
 กรณีดังกล่าวได้กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ                   
ประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานกั วิทยาลัย ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น                   
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับองค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง                      
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้แล้ว 
 บัดนี้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลต่อมหาวิทยาลัย                 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณาแต่งต้ังกรณีกรรมการจากบุคคลภายนอก  ซึ่งได้มีเอกสาร                  
ทาบทามแล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการ             
และงานทะเบียน 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
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4.2.9 พิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547 ทําให้มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณในสังกดั     
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                  
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟพูลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์                     
ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุง 
วิทยาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพระราชบัญญัติ                 
ฉบับเดียวกันได้ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมสีภามหาวิทยาลัย เพื่อมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ                 
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย                  
เกี่ยวกับการศึกษา การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การกํากับมาตรฐานการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น                      
ดังนั้นการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศและโดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านการบริหาร
จัดการทางการศึกษาและการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย  จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะเพิ่มประสบการณ์                           
ในการนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ  และสามารถ                     
แข่งขันได้ในระดับสากล  จึงเห็นควรให้มีโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
สุราษฎร์ธานี  ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น 
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงาน                         
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ มหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                                
ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 2 – 14 ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ตามท่ีเสนอ 

 

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา               
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554                    
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554  ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดบัอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดบับัณฑิตศึกษาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม      
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  240  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555               
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  38  คน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
ระเบียบวาระนี้) 
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มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังนี้   
    - ระดับปริญญาตรี  จํานวน  240  คน  และ 

- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  38  คน  ดังนี้ 
  (1)  ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   17     คน  

(2)  ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน   12      คน  
(3)  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  จํานวน    6      คน 
(4)  ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    2      คน 
(5)  ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1      คน 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  เพื่อทราบการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 (ไตรมาส 3 ต้ังแต่ 1 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555)  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จํานวน 696,793,190 บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสดเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จําแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 327,749,900 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสดสีห่มื่น เก้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัยจํานวน 369,043,490 บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่หมื่นสามพันสี่ร้อย                     
เก้าสิบบาทถ้วน)  โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงาน ได้ใช้งบประมาณ                
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกบั 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต                
ที่จะต้องส่งมอบต่อสํานักงบประมาณเมื่อสิน้ไตรมาสที่ 4 
 มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดในแต่ละไตรมาส บัดนี้สิ้นไตรมาส 3 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555  – วันที่ 30 
มิถุนายน 2555 เพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ทราบและใหข้อเสนอแนะต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ในการประชุมครั้งถัดไป 
 

5.2 เพื่อทราบผลการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน                      
2555  มีมติใหค้วามเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2554                  
(มิถุนายน  2554 – พฤษภาคม 2555) ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI)  ที่สภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้ให ้                
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2554  เพื่อให้เป็นไปตาม                               
ตัวบ่งชี้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                      
“องค์ประกอบที่ 7  : การบริหารและการจดัการ” ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร                   
ทุกระดับของสถาบัน  ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1  “สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด                         
ครบถ้วนและมกีารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า” 
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 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดําเนินการส่ง “แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย                       
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2554” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 
2554  คือระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม  2555 ได้ตอบแบบประเมิน จํานวน  23  ชุด                        
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินส่งกลับมาจาํนวน 14 ชุด  คิดเป็นร้อยละ  61 
 ทั้งนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการนําผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2553 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2554 รายละเอียดแนบระเบียบ                             
วาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและร่วมกันวิเคราะห์หาจุดอ่อนว่าควรปรับปรุงแก้ไข                         
หรือมีการวางแผนใหม้ีการพฒันาอย่างไรต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ในการประชุมครั้งถัดไป 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 พิจารณาการปฏิบัติหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยในเรื่องสัญญาปฏิบติังานของอาจารย์ประจํา 
                ตามสัญญา  
 ตามบันทึกข้อความของ อาจารย์สมพร  ศรอีาภานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ขอเสนอ                       
เรื่องเพื่อพิจารณานําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้บรรจุเป็นระเบียบ 
วาระเพื่อพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในเรื่องสัญญาการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจําตามสัญญา  
โดย  อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  ได้ช้ีแจงที่ประชุมว่า  ตามบันทึกช่วยจํา  มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม                      
ช้ีแจงแนวทางในการจัดจ้างบุคคลเป็นบุคลากรประจําตามสัญญาภายหลังสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่                      
20 มิถุนายน 2555 ได้พิจารณาดําเนินการในเรื่องสัญญาปฏิบัติงานของอาจารย์ประจําตามสัญญา โดยกําหนดว่า                
สัญญาสิ้นสุดการจ้างตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา  และกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คณะและหนว่ยงานทราบ                
ก่อนสิ้นสุดสัญญา 4  เดือน  และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน แต่ในทาง                  
ปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่ได้ดําเนินการตามบันทึกช่วยจํานี้  ซึง่มีการดําเนินการโดยไม่มีการประเมินและแจ้งให ้
บุคลากรที่สิ้นสดุสัญญาไปรับเงินประกันคืนที่กองคลัง  หากต้องการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อให้ต่อสัญญาใหม ่
อีกครั้ง  ทําใหอ้าจารย์ประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยไม่มีความมั่นคงในอาชีพ  และมหาวิทยาลยัไม่ปฏิบัติ 
ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาในการต่อสัญญา  และยังมีบุคลากรบางส่วนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีสญัญา 
การปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนดโครงสร้างและแบ่ง                       
ประเภทบุคลากรให้ชัดเจน  โดยจําแนกเป็น  ข้าราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน)                   
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา)  และควรยกเลกิบุคลากรประจํา                            
ตามสัญญา และใช้คําว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา) โดยมีสญัญาจ้าง                         
1 ปี 
 2. มหาวิทยาลยัควรพิจารณาให้อาจารย์ประจําตามสัญญาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                            
สุราษฎร์ธานีต้ังแต่  3  ปีขึ้นไป  หรือผูม้ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  เข้ารบัการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุ                          
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เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผน่ดิน) ตําแหนง่อาจารย์  จํานวนร้อยละ 50  ของอัตราพนักงาน                       
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ที่เหลอือยู่  และอีกรอ้ยละ 50 ควรเก็บไว้สําหรับผู้ไปศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอกหรอืผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโดยทุนของ สกอ. แล้วเลือกมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั                          
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   หรือผูม้ีความรู้ความสามารถเด่นชัดด้านงานวิชาการตรงตามความจําเป็นและความ                         
ต้องการของมหาวิทยาลัย  
 3. มหาวิทยาลยัควรพิจารณายืดหยุ่นการใช้เกณฑ์การประเมินในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล                              
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ทัง้นี้  โดยคํานึงถึงศักยภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย                          
ในอนาคตด้วย  
 4. มหาวิทยาลยัควรรับสมัครบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 
และควรกําหนดเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์เพื่อวางแผนการรับบุคลากรในอนาคต  
 5. มหาวิทยาลยัไม่ควรรับอาจารย์ประจําตามสัญญาเพิ่มในปีต่อๆ  ไปในลักษณะนี้  แต่ให้เปลี่ยน 
วิธีเป็นรับอาจารย์สอนรายชั่วโมงตามภารกิจแทน 
 6. ในการคัดเลอืกบุคคลเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําตามสัญญา  มหาวิทยาลัยต้องทําความเข้าใจ 
ต้ังแต่ต้นว่าเป็นอัตราจ้างชั่วคราว 
 มติที่ประชุม 
 ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ 
ประจําตามสัญญาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต้ังแต่  3  ปีขึ้นไป  หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก  เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตําแหน่ง                    
อาจารย์  จํานวนร้อยละ 50  ของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ทีเ่หลืออยู่  โดยคํานึง                       
ถึงข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
 

 6.2 พิจารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องภาระงานสอนของบุคลากร 
      สายวิชาการ  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2555  และพจิารณาออกขอ้บังคับมหาวทิยาลัย 
      ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเก่ียวกับภาระงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  มขี้อสังเกตว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัย                          
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ  ลงวันที่                          
14  มิถุนายน  2555  ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามประกาศ ก.พ.อ. 
และมหาวิทยาลัยไม่มีหน้าทีใ่นการออกประกาศดังกล่าว และการออกประกาศของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้อง                     
กับประกาศ ก.พ.อ.  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณาจารย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง 
กับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                        
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่   
28  มิถุนายน  2554  มมีติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําร่าง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา  เพื่อดําเนินการเสนอข้อมูลการกําหนดมาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา  แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการ 
ดังกล่าวเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จได้มอบกองการเจ้าหน้าที่ (ในฐานะเลขานุการฯ) ดําเนินการต่อ ซึ่งขณะนี้ 
ผลการดําเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ  จึงไมส่ามารถนําเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาได้   
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 
 ประธานที่ประชุมให้เสนอเรื่องนี้บรรจุเป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
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 มติที่ประชุม  
 ให้มหาวิทยาลยัใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องภาระงานสอนของบุคลากร 
สายวิชาการ  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2555 ไปพลางก่อน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว  เมื่อสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้ออกขอ้บังคับมหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ   
    

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 8/2555  ในวันอาทิตย์ ที ่ 26  สิงหาคม  พ.ศ.  2555                     
เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


