
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 8/2555 
วันอาทิตย์ ที่  26  สิงหาคม  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. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
8. นายขจร  จิตสขุุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

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

12. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

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

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

15. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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19. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
2. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
3. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 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 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 และ 4.2.2 
 2.  ผศ.สุรินทร ์ สมณะ อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  อาจารย์ณฐัพล  เมฆแดง อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 4.  อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบยีบวาระที่ 4.2.3 
 5.  ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้เข้าช้ีแจ้งระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 6. รศ.สุณีย์   ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
  ผู้เข้าช้ีแจ้งระเบียบวาระที่ 6.1  

 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่ม-ี 
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 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
มหาวิทยาลัยขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เฝ้ารับเสร็จ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ                    

สยามมกุฎราชกุมาร  ในวโรกาสเสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้  
ประจําปี 2555  ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวทิยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความชื่นชมยินดีแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันที่  27  สงิหาคม  พ.ศ.  2555    
   

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555   โดยไม่มีการแก้ไข   
        

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
      3.1.1 เพื่อทราบ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 7/2555                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2555  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2555 :                    
ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) พิจารณาเห็นชอบขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งที่ประชุม                        
มีมติรับทราบมติสภาวิชาการในการมอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ กรรมการบริหารงานวิชาการและ              
คณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาในการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา                
และให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกดูวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาบางราย 
ก่อนการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาได้   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                              
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่                    
พ.ศ. 2555)  ซึง่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตร                    
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555) 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติ สภาฯ  เพือ่แก้ไขหลักสูตร                          
ตามข้อเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตร                      
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555                      
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม ่                            
พ.ศ. 2555)  ซึง่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตร               
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2555)  โดยให ้                 
มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 



 

 

4 
 

 

 

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ  เพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อ 
เสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555 ลงวันที่                           
30 มีนาคม 2555) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จากเงินคงคลัง  ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                       
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากเงินคงคลัง  จํานวน  8,450,900  บาท (แปดล้าน                        
สี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเตรียมและดําเนินการ ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร                          
ประจําปี  พ.ศ. 2555            
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และรองอธิการบดีฝ่าย                    
บริหารทั่วไป  ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ   
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่ประชมุมีมติเห็นชอบ                   
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 2 – 14 ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ตามท่ีเสนอ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภา ฯ  และมหาวทิยาลัยได้จัดสรร                     
งบประมาณตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 4.3  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้   
    1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน  240  คน    
    2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  38  คน     
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ                 
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา                          
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 6.1 พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในเรื่องสัญญาปฏิบัติงาน                               
ของอาจารย์ประจําตามสัญญา  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย                             
(ก.บ.ม.) และคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ                                  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพื่อเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม                      
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  พิจารณา  และคณะกรรมการบริหาร                           
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555                       
มีมติเห็นชอบจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รอ้ยละ 50 ของอัตราที่เหลืออยู่                         
และใหม้ีการคดัเลือกอาจารย์ประจําตามสัญญาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ยกว่า  3  ปี 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม                         
2555 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลอืกอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงาน       
มหาวิทยาลัย  โดยทําหน้าที่จัดทํา “ร่าง” ประกาศคัดเลือกอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงาน  
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป 
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 ระเบยีบวาระที่ 6.2 พิจารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องภาระ                               
งานสอนของบุคลากรสายวิชาการ ลงวันที่  14  มถิุนายน  2555 และพจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับภาระงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัย                      
ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ ลงวันที่  14  
มิถุนายน  2555 ไปพลางก่อน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ทัง้นี้                           
ให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว  เมื่อสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                       
เกี่ยวกับภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ   
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ใหน้ําบันทึกข้อความของ อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ                
เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ ฯ  พิจารณาจัดทําร่างข้อบังคับเกี่ยวกับภาระงานสอน                        
ของบุคลากรสายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555              
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
    (1)  เพื่อพิจารณาทบทวนมติสภามหาวทิยาลัย  ในการประชุมครั้งที ่2/2555   

              ระเบียบวาระที่ 4.2.7 : พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชพี 
              ชั่วคราวและอนมัุติงบประมาณ 

 สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  ระเบียบวาระ                
ที่ 4.2.7 : ได้ “เห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและอนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเงินการครองชีพ
ช่ัวคราวสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีไ่ม่ได้รับเงินดังกล่าวจากงบประมาณแผ่นดิน  โดยจ่ายต้ังแต่วันที่                 
1  มกราคม  พ.ศ.  2555  จํานวน 12,001,812 บาท  ทั้งนี้  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดังกล่าวให้รวมเงิน                 
ค่าครองชีพตามที่มหาวิทยาลยัได้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายเงิน                        
ค่าครองชีพ  พ.ศ.  2551  ด้วย” 
 มหาวิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ                
ประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
ทบทวนมติการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  โดยใหย้กเลิกการรวมเงินค่าครองชีพ  500  บาท                     
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าครองชีพ                    
พ.ศ.  2551 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวตามท่ีมหาวิทยาลัย                 
เสนอ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  โดยให้ยกเลิกการรวมเงินค่าครองชีพ                
500  บาท  ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายเงิน                  
ค่าครองชีพ  พ.ศ.  2551  กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ตามท่ีมหาวทิยาลัยเสนอ 
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ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัย 
        แต่งตั้ง 
        -ไม่มี- 
 

 3.2.2 เพื่อพิจารณา 
          (1) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลโครงการ 
               และงบประมาณโครงการก่อสรา้งหอพักนักศกึษา 

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่  11  มถิุนายน  2555  ระเบียบวาระ                   
ที่ 4.2.8 มหาวิทยาลัยได้เสนอระเบียบวาระให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและ                   
อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติใหแ้ต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา เพื่อนํามาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษาของสภา
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังตามข้อ 1  (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
ที่ 023/2555  ลงวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2555) ได้ดําเนินการและประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการ                         
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  ตลอดจนงบประมาณของการดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  2  ครั้ง  คือ 

ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2555 
ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2555 

ผลการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูล  รายละเอียดตาม “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล 
โครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 2/2555 วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม  2555”  
แนบระเบียบวาระนี้  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 3.2.2 (2) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยการดําเนินการ                  
                       ทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพัก  
                       หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์(ฉบับที่ 2)   
                       พ.ศ.  ....  
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 5  
กรกฎาคม  2555  (เอกสารรายงานการประชุมประกอบระเบียบวาระที่ 3.2.2 (4)...) ได้พิจารณาเกี่ยวกับ                  
การแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ประจํามหาวิทยาลัย  และเหน็ชอบให้เสนอเพื่อปรับปรุง                    
แก้ไขเกี่ยวกับประเภทและจาํนวนของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ                     
การออกจากราชการ  การสัง่พักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ.                  
2552  ข้อ 62  รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะ กรรมการนโยบายและแผนพฒันามหาวิทยาลัย                    
ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  วันที่  5 กรกฎาคม  2555  
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 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                  
ราชการ  การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....                 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย                              
การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพักหรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                     
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555  ตามที่เสนอ                  
 

3.2.2 (3) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบติั 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบด ีพ.ศ. .... 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่  27  มีนาคม                   
2555 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 : พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีนั้น  สภามหาวิทยาลัยมีมติ  “เห็นชอบในหลักการโดยมอบคณะ                   
กรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปพิจารณาข้อบังคับดังกล่าว               
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา”  พร้อมทั้งให้เสนอแนะในการแก้ไขไว้ด้วยแล้วนั้น 
 คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่ง                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2555 ลงวันที่  25  เมษายน  2555) ในการประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2555  และครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณา                   
“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการสรรหา             
คณบดี พ.ศ. .... เรียบร้อยแลว้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ....  เพื่อใช้บังคับต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 สภามหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทําข้อมลูเกี่ยวกับการดําเนินการ                  
สรรหาคณบดคีณะนิติศาสตร์  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  ลงวันที ่ 23  สิงหาคม  พ.ศ.  2554)  ได้ดําเนินการไปแล้วตามขอ้บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2551  เพื่อ 
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้สภามหาวิทยาลัยรอผลการวินิจฉัยข้อกฎหมาย                 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงจะพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ....  ต่อไป   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาคณบดี 
คณะนิติศาสตร์ดังนี้  
 1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ประธาน  
 2. อาจารย์สมพร   ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 3. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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 4. อาจารย์อาดือนา  นิโด     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 5. หัวหน้าสํานกังานสภามหาวิทยาลัย     เลขานุการ 
 6. นิติกรมหาวทิยาลัย 1 คน      ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
 รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตลอดจนปัญหาข้อกฎหมายในการดําเนินการสรรหาคณบดี               
คณะนิติศาสตร์ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  ลงวันที่  23  สิงหาคม  2554  เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
เพื่อวินิจฉัย 
        

 3.2.2 (4) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านีจัดต้ัง “หน่วยตรวจสอบ 
                       ภายใน” ของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทยีบเทา่กอง 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจกิายน  2549 ได้ออกประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยจดัต้ัง “หน่วยตรวจสอบภายใน” ตามประกาศดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  2/2555  เมือ่วันที่  5  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2555 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  3  คณะ  คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  มอบหมายในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2555 ระเบียบวาระที่ 1 (2)    
ซึ่งกรณีคณะกรรมการตรวจสอบภายในนั้น  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแต่งต้ังตามระเบียบแล้ว  แต่คณะ
กรรมการฯ  มคีวามเห็นว่างานตรวจสอบภายในเป็นงานสําคัญและมีภาระงานมาก  หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      
ที่มีฐานะเทียบเท่างานคงไม่สามารถทํางานให้บรรลวัุตถุประสงค์ได้  แต่ควรเป็นหน่วยงานระดับกองหรือ
เทียบเท่ากอง  คณะกรรมการฯ  จึงมีมติเหน็ชอบให้มหาวิทยาลัย  จัดต้ัง “หน่วยตรวจสอบภายใน” เป็น                   
ส่วนงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 การจัดต้ังกองตรวจสอบภายในในระยะแรกมหาวิทยาลัยอาจจะแต่งต้ังบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ
ทั่วไปและเป็นผู้อาวุโสในหน่วยงานแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายในได้  แต่ในระยะยาวควรสรรหา
บุคคลที่มคีวามรู้  ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดต้ัง “หน่วยตรวจสอบภายใน” ของมหาวิทยาลัย                          
มีฐานะเทียบเท่ากอง 
 

 3.2.2 (5) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนสํารอง 
       เลี้ยงชีพพนักงานมหาวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี ซึ่งจด 
                       ทะเบียนแล้ว  พ.ศ.  ....  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 8/2554  เมือ่วันที่  23  สิงหาคม   
2554  ระเบียบวาระที่ 4.2.4 มีมติ “รับทราบในหลักการและให้มหาวิทยาลัยสมัครเข้ารว่มกองทุนสํารอง                
เลี้ยงชีพสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามที่เสนอ  และเสนอรายละเอียดระเบียบ  ข้อบังคับและ                    
การดําเนินการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบต่อไป” 



 

 

9 
 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งสมัครเข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว  โดยกองทุนได้แต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์  จํากัด                      
(บลจ.ไทยพาณิชย์  จํากัด)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว 

การเข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้วดังกล่าว                  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะต้องจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ภายใต้ “ข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยมีข้อกําหนด               
เฉพาะของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ไม่มีในข้อบังคบักองทุนสํารอง                 
เลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว  เป็น  “เอกสารแนบท้าย” ข้อบังคับดังกล่าว 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ก.บ.) ได้กําหนดให้จัดต้ัง “กองทุน                  
สํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ภายใต้ข้อบังคับกองทุนสํารอง              
เลี้ยงชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2555  ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบสาระ                 
ตาม “เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏซึ่งจดทะเบียนแล้ว                       
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึง่จดทะเบียนแล้ว”  
 คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่ง               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2555  ลงวันที่ 25 เมษายน  พ.ศ.  2555) ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2555  ได้พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  พ.ศ.  ....  เรียบร้อยแลว้   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  พ.ศ.  2555 ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

      (1)  พิจารณากาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี                                
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่                    
5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  มีมติให้เสนอ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง                
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความ                  
ในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ตาม “ร่าง” ประกาศที่เสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 
 



 

 

10 
 

 

 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
     4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่  28  กันยายน  2548   
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากหลักสูตรกลางของ
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตร
ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 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 และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา                
ที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555       
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                    
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย                  
ที่เกี่ยวข้องแล้วตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2555               
แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา              
วิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตร                   
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ดังนี้   

1. ควรเขียนปรัชญาใหมใ่ห้เชื่อมโยงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
2. หน้า 10  ควรนําค่าครุภัณฑ์มารวมเป็นต้นทุนต่อหน่วยด้วย  และควรมช่ีองหมายเหตุช้ีแจงว่า                       

มีการใช้ครุภัณฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3. หน้า 15  มีกลุม่วิชาคอมพิวเตอร์ควรมีข้อมูลอาจารย์คอมพิวเตอร์ 
4. แผนการศึกษาในวิชาเอกเลือกไม่ควรบังคับให้นักศึกษาต้องเรียน 
5. หน้า 35 รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร์ 1 มีคําอธิบายรายวิชาไม่ชัดเจน 
6. หน้า 64 mapping ในรายวิชาควรกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตร                

สู่รายวิชา ให้ครบ 5 ด้าน 
7. หน้า 133 ผลการประเมินของนักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ( X  = 2.88)                        

ควรสร้างมาตรการให้นักศึกษามีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
8. หน้า 137 ไมค่วรใส่ภาระงานสอนของอาจารย์ระดับปริญญาโท  และอาจารย์ลําดับที่ 9 , 10                 

และ 11 ให้คํานวณภาระงานใหม ่
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 มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  โดยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกต                  
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 

4.2.2  พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา  (หลักสูตร 
  ปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่  18  เมษายน                 
2551  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา                  
จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอน                  
เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และ                  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2551                 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา”                    
เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” และทางมหาวิทยาลัย                       
ได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2552 ข้อ 10 กําหนดให ้“หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553                 
เป็นต้นไป และสําหรับหลักสตูรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ ภายในปี                    
การศึกษา 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)   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้   

1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ควรใช้คําว่า “เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” เป็นประโยคแรก 
2. ควรเขียนปรัชญาให้สะท้อนถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  เพื่อใหผู้้สาํเร็จหลักสตูรได้เรียนรู้ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น และการดําเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
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3. หน้า 12  รายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา  ควรตรวจสอบแก้ไขการกําหนดหน่วยกิตให้ถูกต้อง 
4. หน้า 14  รายวิชาเรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ควรกําหนดหน่วยกิตให้ชัดเจน  ซึ่งเมื่อรวม

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรแล้วต้องไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต  และควรนํารายวิชาดังกล่าวบรรจุในหมวดวิชา                    
เลือกเสร ี

5. หน้า 16 แผนการศึกษาในหมวดวิชาเลือก  ไม่ควรบังคับให้นักศึกษาต้องเลือกเรียนตามแผน                           
การศึกษาที่กําหนด 

6. หน้า 18 ควรเพิ่มหมวดวิชาเลือก  เพื่อใหน้ักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่าที่แผนกําหนด 
7. หน้า 38  อาจารย์ประจําให้เพิ่มอาจารย์คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี ชีวะ และที่เกี่ยวข้อง 
8. ควรทํา MOU กับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องให้หลากหลายเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน                           

ด้านทุนการศึกษาและให้นักศกึษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตร                
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร     
        ปรับปรุง  พ.ศ. 2554) 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชมุครั้งที่  10/2554  เมื่อวันที ่ 26                       
ตุลาคม  2554  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสตูรปรับปรุง                          
พ.ศ. 2554)  และมหาวิทยาลยัได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวให้สภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาการขอรับรอง 
หลักสูตรดังกลา่ว  ซึ่งคณะอนุกรรมการพจิารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสูตรพยาบาล                   
ศาสตร์ของสภาการพยาบาลได้พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรและมมีติให้ปรับปรุงแก้ไขตาม                         
รายละเอียดที่แนบมา ทั้งนี้ไม่กระทบกับโครงสร้างของหลักสูตร  โดยขอให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ                     
แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการดังกล่าวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา                                
ให้ความเห็นชอบและส่งไปยังสภาการพยาบาลเพื่อขอความเห็นชอบ (หนังสือสภาการพยาบาล ที่                         
สภ.พ.01/09/640 ลงวันที่ 29  มีนาคม  2555)  
 บัดนี้  มหาวิทยาลัยโดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตร                 
บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554) ตามท่ีคณะอนุกรรมการของสภาการพยาบาลให้แก้ไข                  
ปรับปรุงแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตร                          
บัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับปรงุแก้ไขปรัชญาให้อธิบายถึงการปฏิบัติกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ศาสตร์                            
ทางการแพทย์  การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดทา้ยของชีวิต  และเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
 2. มหาวิทยาลยัควรทํา MOU กับโรงพยาบาลเอกชนที่มีช่ือเสียง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล                  
ศาสตร์ได้ฝึกประสบการณ์ 
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)  ตามท่ี

คณะกรรมการของสภาการพยาบาลให้แก้ไข  โดยใหม้หาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตรเพิ่มเติมตามข้อสังเกต                        
และข้อเสนอแนะ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

4.2.4  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
 ด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ  ประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ                                   
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตําแหน่ง                                
ทางวิชาการ พ.ศ. 2551  ข้อ 12.1 (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 009/2553                             
ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2553) ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็นผล                             
ให้พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                             
สุราษฎร์ธานีดังกล่าวด้วย 
 เพื่อให้มีประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.  2551              
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งต้ัง “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ” เป็น 
ประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทน  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ต่อไป ทั้งนี้โดยให้มีวาระเท่าทีเ่หลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  (ถงึวันที่  28  ธันวาคม  2555) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรสรรหากรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา                        
การท่องเที่ยว 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  เป็นประธานกรรมการพิจารณา                      
ตําแหน่งทางวิชาการแทน  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ  ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง  และแต่งต้ัง                          
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  หนเุจริญกุล  เป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
  

4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

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

มติที่ประชุม 
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ดังนี้ 
1. ผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการ 
3. ดร.อติญาณ์  ศรเกษตริน   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
4. ผศ.สอรัฐ  มากบุญ       (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
5. นายสมพงค์  เหมือนเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ        กรรมการ 
     และงานทะเบียน       และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                  

ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการ                       

และงานทะเบียน 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม 
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือตามที่ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมาย 
 

4.2.6 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเลื่อนคา่ตอบแทนของอธิการบดี  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 
บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552  ขอ้ 9.1 กําหนดให้ “การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ดําเนินการในการเลื่อนค่าตอบแทนในเดือนกันยายนของทุกปี” 
 2. การดําเนินการเลื่อนค่าตอบแทนของผูดํ้ารงตําแหน่งอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการของ  
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 (1  ตุลาคม  2554 –  30 กันยายน 2555) สภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
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 2.1 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมือ่วันที่  26  กรกฎาคม  2554                    
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 2  คณะ  คือ  
  (1) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน             
ของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นราชการ เพื่อทําหน้าที่ “กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อน
ค่าตอบแทนของอธิการบดี  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ”  
(คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 015/2554  ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2554)  
  (2) คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการประเมินผลการปฏบัิติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการกรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน ระหว่างเดือนตุลาคม  2553 –  กันยายน  2554  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 016/2554  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  
2554) 
 2.2 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมือ่วันที่  23  สิงหาคม  2554                         
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ “หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี              
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” ตามที่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
เสนอ 
 2.3 คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ                          
ได้นํา “หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ”      
ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบตามข้อ 2.2 
 2.4 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่  26 ตุลาคม  2554                 
ระเบียบวาระที่ 3.2.2(1) ได้พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน 
 3. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2554  ระเบียบ                      
วาระที่ 4.5 : พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็น 
ข้าราชการนั้น สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
    “ควรกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันในปีต่อ ๆ  ไปเพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินผู้บริหารและแตง่ต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ตามรอบการประเมิน” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ตามที่ระเบยีบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็น 
ข้าราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 9.1 กําหนด 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัย                   
เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์                      
พุทธิชีวิน  ดังนี้  
 1. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน  
 2. นายขจร   จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
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 3. รศ.ปราณี   เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ  
 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 4. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์    กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 5. หัวหน้าสํานกังานสภามหาวิทยาลัย     เลขานุการ 

หน้าที่ 
ดําเนินการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน ตามผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ระหว่างวันที่  14  
มกราคม  2554  ถึงวันที ่ 31  พฤษภาคม  2555) ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  พุทธิชีวิน 

  

4.2.7  พิจารณาดําเนนิการเพื่อออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย 
 การบริหารงานบุคคลสาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับ               
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
1705/2554 ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2554 และคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมดําเนินการจัดทํา “ร่าง” 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย                        
พ.ศ. ....  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของกรรมการเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล                
ในการประชุมครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2555  เห็นชอบให้นําเสนอ  “ร่าง”  ข้อบังคับ                        
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาดําเนินการออกเป็นข้อบังคับต่อไป 

มติที่ประชุม 
 มอบเลขานุการสภาฯ ประสานกับประธานคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ                   
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล (ศ.ดร.จรสั  สุวรรณมาลา) เพื่อพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย                           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  แต่หาก
คณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ภายในเดือนกันยายน 2555  มอบคณะกรรมการ                      
จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดทําเป็นกรณีเร่งด่วน  

 

 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  
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 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม      
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 60  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2555               
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 คน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                     
ระเบียบวาระนี้) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาการเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเล่ม                   

หรือเฉพาะวิทยานิพนธ์ภาคภาษาอังกฤษควรเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
มติที่ประชุม 

  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังนี้   
    - ระดับปริญญาตรี  จํานวน  60  คน  และ 

- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  10  คน  ดังนี้ 
  (1)  ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    8      คน  

(2)  ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    1      คน  
(3)  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  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 (หกร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสดเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ                      
บาทถ้วน) จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จาํนวน 327,749,900 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น  
เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัยจํานวน  369,043,490  บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้าน                      
สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงาน 
ได้ใช้งบประมาณสําหรับการขบัเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ  6 ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิตที่จะต้องส่งมอบต่อสํานักงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 
 มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไป                  
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดในแต่ละไตรมาส บัดนี้สิ้นไตรมาส 3  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2555                        
– วันที่ 30 มิถนุายน 2555 เพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
สุราษฎร์ธานีทราบและให้ขอเสนอแนะต่อไป 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

5.2 เพื่อทราบผลการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี  
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2555                 
มีมติให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554  (มิถุนายน  2554                   
– พฤษภาคม 2555) ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเหน็ชอบในการประชุม                       
ครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2554  เพื่อให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ” 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร ทุกระดับของสถาบัน  ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 “สภา
สถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ล่วงหน้า” 
 2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการส่ง “แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2554” ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2554               
คือระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม  2555 ได้ตอบแบบประเมิน จํานวน 23 ชุด มีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินส่งกลับมาจํานวน 14 ชุด  คิดเป็นร้อยละ  61 
 ทั้งนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการนําผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2553 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2554 รายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและร่วมกันวิเคราะห์หาจุดอ่อนว่าควรปรับปรุงแก้ไขหรือมีการ
วางแผนให้มีการพัฒนาอย่างไรต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 พิจารณาหารือตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ระเบียบวาระที่ 6.1 
               : เรื่องการดาํเนนิการเกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่ของอาจารย์ประจําตามสญัญา 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2555 ระเบียบวาระที่       
6.1  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในข้อ 2  ดังนี้ “2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้อาจารย์ประจํา                     
ตามสัญญาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่  3  ปีขึ้นไป  หรอืผู้มีคุณวุฒิระดบั                     
ปริญญาเอก  เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (งบประมาณแผ่นดิน)                       
ตําแหน่งอาจารย์  จํานวนร้อยละ 50 ของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผน่ดิน) ที่เหลืออยู่                         
และอีกร้อยละ 50 ควรเก็บไว้สําหรับผู้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  หรอืผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญา                          
โดยทุนของ สกอ. แล้วเลือกมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือผู้มีความรู้ความสามารถ
เด่นชัดด้านงานวิชาการตรงตามความจําเป็นและความต้องการของมหาวิทยาลัย” 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมือ่วันที่ 20  
กรกฎาคม  2555  มีมติ “จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)  รอ้ยละ 50 ของอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)  ที่ยังไม่ได้บรรจุบุคคลและให้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) จาํนวนเท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินการดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. การคัดเลือกอาจารย์ประจําตามสัญญาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ต้ังแต่  3  ปี  ขึ้นไป 
ควรดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.1 ให้เพิ่มอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) จาก  30  อัตรา                           
เป็น  60  อัตรา  โดยให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อรับสมัครอาจารย์                       
ประจําตามสัญญาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผน่ดิน)  จํานวน 60                        
อัตรา  โดยไม่ระบุสาขา   
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     1.2 กําหนดภาระงานของอาจารย์ที่จะรับสมัครคัดเลอืกทั้ง 60  ตําแหน่ง  ให้ชัดเจน 
     1.3 การคัดเลือกให้ใช้วิธีการ  ดังนี้ 

(1)  สัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์  เจตคติ  และบุคลิกภาพ   
(2)  ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) 
(3)  ประเมินจากแนวคิดและแนวทางการพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัย 

โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินผู้ทีจ่ะผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคะแนนเฉลี่ย                         
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  ของคะแนนรวม 
 2. การสอบคัดเลือกสําหรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผน่ดิน) ตามท่ี                        
มหาวิทยาลัยได้รับในปีงบประมาณ 2555  จํานวน  86  อัตรา  ควรแบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
     (1) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  (งบประมาณแผ่นดิน)  จํานวน  56  อัตรา                         
สําหรับบุคคลทั่วไป  โดยใหพิ้จารณารับสมัครอาจารย์ตามแผนอัตรากําลัง  4  ปี  ของมหาวิทยาลัย 
     (2) อัตราพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน)  จาํนวน  30 อัตรา                              
ให้มหาวิทยาลยัจัดสรรไว้สําหรับผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นความต้องการของ                            
มหาวิทยาลัย 
     (3) ให้มหาวิทยาลัยกําหนดอัตราในสาขาวิชาให้สอดคล้องกับอัตรากําลังที่ได้รับและความ                              
จําเป็นของคณะต่างๆ 
    

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 9/2555  ในวันอังคาร ที่  25  กันยายน  พ.ศ.  2555                     
เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 19.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


