
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 9/2554 

วันอังคาร ที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
7. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
10. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
12. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
13. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
5. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
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ผู้ร่วมประชุมระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 1.  ผศ.วินัย    ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.  ผศ.ดร.นิตย์   หทัยวสีวงศ์  สุขศรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 3.  ผศ.ดร.นิตยา   กันตะวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 4.  รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.  อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 6.  ดร.อุษณีย์   สุธรรมมาภรณ์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชัยราช   จุลกัลป์ รักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวหทัยกาญจน์   คงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  อาจารย์โสภา  ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 
 2.  นางวีณา   นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 
 3.  รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2  
 4.  อาจารย์ศุภชัย  ดําคํา    อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 

5. อาจารย์วสันต์   สุทธโส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม

สังคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  จึงได้มีแนวความคิดในการจัดตั้งกองการศึกษา  ซึ่งขณะนี้             
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการและเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยต่อไป   
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 2. ตามที่มหาวิทยาลัยจะเสนอวาระเรื่องพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน               
รายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ต่อทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือน                 
กันยายน  พ.ศ.  2554  นี้นั้น  เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ของคณะ            
กรรมการชุดต่าง ๆ  ประกอบกับต้องปรับแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตเสนอวาระนี้ในการประชุมครั้งถัดไป 
 3. ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย                        
จากสํานักงบประมาณ  จํานวน  1,000,000  บาท  มหาวิทยาลัยได้นํางบประมาณดังกล่าว                           
ไปปรับปรุงอาคารโรงยิม  เนื่องจากมีน้ํารั่วซึมทําให้พื้นปาเก้ของอาคารโรงยิมเสียหาย จึงซ่อมแซม  
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โรงยิมได้                   
 4. ด้วยประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พ.ศ.  2558  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  40  แห่ง             
มีความเห็นร่วมกันที่จะไปศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน  ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  
2554  เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน  
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั้ง 40 แห่ง  ได้จัดงานวันคล้าย “วันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย”          
ครบรอบ  119  ปี  ประจําปี  พ.ศ.  2554  ในวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2554  ณ  มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏพระนคร  และจะมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การผลิตครู : วิกฤตและโอกาส” โดย                   
นายวรวัจน์   เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ดิเรก  พรสีมา ประธาน            
กรรมการคุรุสภา  รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และ ผศ.ดร.            
ณรงค์  พุทธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ร่วมเสวนาทางวิชาการดังกล่าว  
 6. มหาวิทยาลัยได้เสนองานวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานนําเสนอผลงานวิจัย                
แห่งชาติ  2554  หรือ Thailand  Research  Expo 2011 ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น               
เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  26 – 30  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  โดยทีมงาน               
วิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 3  (Bronze Award) ในหัวเรื่อง “เกษตรเพื่อชีวิต”  
จากเลขาธิการคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ (วช.)  และมีการนําเสนอผลงานวิจัยอื่นๆ ประกอบด้วย 
     นําเสนอภาคนิทรรศการ/โปสเตอร์ 

    (1) เรื่องการเสริมหนอนรําข้าวสาลใีนอาหารไก่พื้นบ้าน  โดย ผศ.โสภณ  บุญล้ํา  อาจารย์                 
พีรวัจน์ ชูเพ็ง  และอาจารย์จุฑามาศ  กระจ่างศรี  

    (2) การศึกษาชนิดของชันโรงใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.              
จิตเกษม  หลําสะอาด   

    นําเสนอภาคบรรยาย  4  เรื่อง  ได้แก่  
(1)  ทฤษฎีและการสร้างสรรค์ศิลปะหลังสมัยใหม่เพื่อสุนทรียศาสตร์แห่งความเท่าเทียม  

และสังคมที่สมดุล   โดย  อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น 
(2) โครงการกําจัดสีย้อมสังเคราะห์ที่เหลือจากกระบวนการย้อมด้วยไคติน-ไคโตซาน  

โดย ดร.ชุติมา  เสพย์ธรรม 
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 (3)  โครงการความสามารถในการใช้แทนกันของทุนและแรงงานในอุตสาหกรรมห้องเย็น  
ภาคใต้  โดย ผศ.ดร.นันทวรรณ   ช่างคิด  
       (4) การศึกษาสมการการผลิตและต้นทุนผลตอบแทนจาก การปลูกยางพาราในจังหวัด               
สุราษฎร์ธานี โดย อาจารย์อนุมาน  จันทวงศ์   
     มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักวิจัยไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ  ดังนี้ 

(1)  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม นําเสนอภาคบรรยายระดับนานาชาติในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 41st biennial convention: People and Knowledge: Connecting for Global Health 
วันที่ 29 ตุลาคม 2554 – 2 พฤศจิกายน 2554  ณ  เมืองเกรปไวน์  มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในผลงานวิจัยเรื่อง “Promoting Functional Health Literacy of Village Health Volunteer               
by ADRA Training Model”  

(2) ดร.ชลินดา  อริยเดช  นําเสนอภาคบรรยายระดับนานาชาติ Asian pacific 
physiological  forum  ในระหว่างวันที่ 9 - 14 ตุลาคม 2554 ณ ประเทศเกาหลีใต้  ในผลงานวิจัย 
เรื่อง “Utilization of Algac: Ulva intestinalis  from residue of intensive  shrimp farming             
at Suratthani  Province, South Thailand”  

(3)  อาจารย์เอนก  สุดจํานงค์  นําเสนอผลงานวิจัย  ณ  ประเทศตุรกี 
(4)  อาจารย์ชมพูนุช  ชัยวิรัตนะ  นําเสนอผลงานวิจัย  ณ  ประเทศเกาหลีใต้ 
(5)  อาจารย์สุมาลัย   กาลวิบูลย์  นําเสนอผลงานวิจัย  ณ  ประเทศอินเดีย  

   

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2554  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  23  สิงหาคม   พ.ศ.  2554   โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 10  ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (2) แก้ไขมติที่ประชุมเป็น 
    “มติที่ประชุม 
     เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของ
อธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการ  ดังนี้ 
     1..เลขานุการคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ                       
เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีฯ  ควรปรับแก้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ                  
ทั้งชุด ก.  และชุด ข.  ให้เป็นแบบประเมินปลายเปิด  เพื่อให้ผู้ประเมินแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับแก้ข้อความหรือคําผิดในแบบประเมินให้ถูกต้องก่อนนําไปใช้ 
  2. คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ซึ่งไม่เป็น 
ข้าราชการ  อาจปรับเพิ่มค่าน้ําหนักจากผู้ประเมินจากท้องถิ่นให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดหากเห็นว่า 
จะทําให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น 
  3. สภามหาวิทยาลัยฯ  ควรพิจารณาแนวทางและวิธีการในการประเมินอธิการบดี 
เพื่อผลในการพัฒนาควบคู่ไปกับการประเมินเพื่อให้คุณให้โทษ  เช่น  การประเมินในรอบ  6  เดือน 
และนําผลการประเมินแจ้งให้อธิการบดีเพื่อปรับแก้หรือพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น  และให้ใช้ผลการประเมิน 
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประจําปีเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนด้วย”   
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 หน้า 14  ระเบียบวาระที่ 4.2.3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
     “มหาวิทยาลัยควรแจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าครองชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....  เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบ            
ข้อมูลสวัสดิการที่ตนเองได้รับ 
        

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์                  
หทัยวสีวงศ์  สุขศรี  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  พ.ศ. 2554  
เป็นต้นไป   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 018/2554 
เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการลงวันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ  และมหาวิทยาลัย
ได้แจ้งคําสั่งให้คณะวิทยาการจัดการ  กองการเจ้าหน้าที่  กองคลัง  หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทราบแล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (2) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ             
เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ฝ่ายเลขานุการ ฯ (หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ) ได้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และ             
วิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน  ของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการตามข้อเสนอแนะ             
ของกรรมการสภาฯ  แล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 4.1.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  (1)  กรอบแผนระยะยาว  15  ปี   
(พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2555 - 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2555 - 
2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานที่ประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ศึกษา
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัย  เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งต่อไป             
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้ง  กองนโยบายและแผนทราบมติสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพื่อ 
ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ    

ระเบียบวาระที่ 4.2.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 29  คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  1  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน 15 คน              
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ            
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา             
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ว่าด้วยการจ่ายค่าครองชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย 
ค่าครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งระเบียบให้กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลังทราบแล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ที่ประชุมมีมติรับทราบในหลักการและให้มหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามที่เสนอ  และเสนอรายละเอียดระเบียบ  
ข้อบังคับและการดําเนินการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้สภามหา 
วิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภา มหาวิทยาลัยฯ 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.5  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ                        
จากบุคคลภายนอก  ประกอบด้วย 
  1.  ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย   หัตถา 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า   ทองขาว 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 
6.  รองศาสตราจารย์ศศิธร   วรรณพงษ์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี   วรภัทร์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ            อ่องสกุล 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ             
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ประธาน 
2.  รศ.ปราณี  เพชรแก้ว  รองอธิการบดี     รองประธาน  
3. รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์     คณบดี       กรรมการ 
4.  อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   กรรมการ 

      จากคณาจารย์ประจํา   
5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ      กรรมการ  
6. นายชัยราช   จุลกัลป์                  กรรมการและเลขานุการ 

   7. นายวรชาติ  การเก่ง            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 และดําเนินการ              
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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   คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน  พ.ศ. 2554 มีมติเห็นชอบ
ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่องรูปแบบ
และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมกรส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ             
ลงวันที่  12  กันยายน  2554  และฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้แจ้งประกาศให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยทราบ
และดําเนินการ 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
  1.  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       ประธาน 
 2.  นายสมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  

3. นายอัคคกร  ไชยพงษ์ ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
4. นางสาวจุไรพร  ชีพประสพ ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์  กรรมการ 

 5. นายชาญชัย  ชูทุ่งยอ ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เลขานุการ  
7.  ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ดําเนินการสรรหาคณบดี  คณะนิติศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  โดยอนุโลม              
เพื่อให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกหรือพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นคณบดี                   
คณะนิติศาสตร์ภายในเก้าสิบวัน 
   คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  8  กันยายน  พ.ศ.  2554  มีมติ 
เห็นชอบออกประกาศ  2  ฉบับ  คือ    

(1)  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์เรื่อง  รูปแบบและวิธีการสรรหา             
คณบดีคณะนิติศาสตร์  ลงวันที่ 9 กันยายน 2554  และ 

(2)  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ                    
บุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  ลงวันที่ 9 กันยายน 2554   
          โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ฯ  ทราบแล้ว 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

  

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 6/2554  ระเบียบ 
            วาระที่ 6.6 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น 
    ข้าราชการ 

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2554  ระเบียบวาระที่ 6.6  กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา  มีข้อสังเกตว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                    
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจ้างบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
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ให้ดํารงตําแหน่งบริหาร  มีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทน                   
ไว้อย่างไร  รวมทั้งการจ้างบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการปฏิบัติงานในสายวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนําเสนอกระบวนการดําเนินการ 
ตลอดจนกรอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย                          
ได้นําเสนอกรณีดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่  23  
สิงหาคม  พ.ศ.  2554  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว                      
ไปดําเนินการให้ชัดเจน  ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอ 
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอระเบียบวาระนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งนี้ 
ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอที่ประชุมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา                    
ตรวจสอบเรื่องนี้ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อสังเกตว่า  อํานาจหน้าที่ของ ก.บ.ม. ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย                 
พ.ศ.  2549  ขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2550  ซึ่งได้ให้อํานาจกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล                    
ประจํามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น  ซึ่งควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว  

2. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ “คณะกรรมการ 
ก.บ.ม. ต้องปฏิบัติตาม (3) ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549  คือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อบรรจุแต่งตั้ง             
ถอดถอนข้าราชการตั้งแต่ระดับ 9  ลงมาและแต่งตั้งถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์               
ลงมาและพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหน่ง” 
 

3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง     
      3.2.1  เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
 

คณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน 
1..คณะกรรมการ
ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  
 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  27 กันยายน 
2554 ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(1)  กําหนดตัวบุคคลตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของ
อธิการบดีโดยวิธีการสุ่มยกเว้นกลุ่มผู้ตอบที่เป็นกลุ่มผู้รับ บริการจาก
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยซึ่งมีจํานวนน้อย  จึงใช้วิธีระบุโดย
จาํเพาะเจาะจง 
(2)  กําหนดการส่งแบบประเมิน ฯ  ให้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน   การส่งกลับ
และการสรุปผลการประเมิน 
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คณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน 

2..คณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่            8 
กันยายน 2554 ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี       คณะนิติ
สาสตร์  เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  โดย
กําหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะนิติศาสตร์  ตั้งแต่     
วันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2554  และได้กําหนดให้มี
การประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 
เพื่อพิจารณาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์         เพื่อให้ได้
บุคคลที่เหมาะสม  จํานวนไม่เกิน 3 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 

3..คณะกรรมการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2554 ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

4..คณะกรรมการสรรหา
หัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย           ราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

1..คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2554  ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง        การดําเนินการสรรหาหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ         สุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  27  
กรกฎาคม พ.ศ.  2554  เพื่อรับสมัคร 
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  แต่ผลการเปิดรับสมัคร ฯ ปรากฏว่าไม่
มีผู้มาสมัครในตําแหน่งดังกล่าว 
2..คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2554 ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องขยายเวลาการดําเนินการสรรหา
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 กันยายน  พ.ศ.  2554  และ
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ดําเนินการ         ลงประกาศในเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย  จัดส่งประกาศไปยัง มหาวิทยาลัยของรัฐ  62  แห่ง  และ
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร         ทางหนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันที่ 20 – 23 
กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 
 
 

คณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน 
5..คณะกรรมการสรรหา 1.คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
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กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

2554 ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เพื่อ       ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่วนัที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 12 กันยายน 
2554  
2. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2554  ได้ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ  
เพื่อทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
3. องค์ประชมุสภามหาวิทยาลัยฯ ตามความในมาตรา 16 (5)  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีนายกสภา
มหาวิทยาลัย  เป็นประธาน  และกรรมการประกอบด้วยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 16 (2) (3) และ (4) โดยมีเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการและหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  ได้กําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในวันที่  27  
กันยายน  2554  เวลา 09.00 น. เพื่อเลือกบุคคลเพื่อทาบทามเสนอชื่อ
กราบ            บังคมทูลฯ  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 

6..คณะกรรมการปรับปรุง  
แก้ไข 
และจัดทําร่างระเบียบและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ            สุราษฎร์ธานี 
 

คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ                ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2554  ระเบียบวาระที่ 5.1 “เพื่อทราบ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินหน่วยงาน  บุคคลหรือมหาวิทยาลัย”  โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุง            
แก้ไขและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ          สุ
ราษฎร์ธานีทําหนังสือหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
วินิจฉัยว่า  สภามหาวิทยาลัยสามารถออกระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารการเงิน  การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 18 (12)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  2547               โดยระบุ ในระเบียบหรือข้อบังคับ  มอบอํานาจบาง
ประการให้มหาวิทยาลัยใช้อํานาจ  โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบได้หรือไม่    
 
 

คณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน 

 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ  ได้หาวิธีดําเนินการเพื่อให้            การจัดทํา
และแก้ไขระเบียบ และข้อบังคับสามารถดําเนินการ            ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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      กรณีดังกล่าว  คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อ
วันที่  23  สิงหาคม  2554  ได้มีมติเพื่อดําเนินการขอหารือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องดังกล่าวด้วยวาจาก่อนทําเป็นหนังสือ
หารือ 
 

  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 3.2.2  เพ่ือพิจารณา 
   (1) พิจารณาเห็นชอบบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูล ฯ  เพ่ือทรงพระกรุณา  
        โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ลับ) 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้) 

 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยโดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์           
เห็นชอบให้ทาบทาม  นายวิชัย  ศรีขวัญ เพื่อนําความกราบบังคมทูล ฯ  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 

 3.2.2 (2) พิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 015/2551    
   เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 และ 
   ที่ 010/2554  ลงวันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2554  และพิจารณาให้ความ  
   เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กับคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข  ปรับปรุงและจัดทํา 
   ร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฉบับแก้ไขปรับปรุง    

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  
พ.ศ.  2554  ระเบียบวาระที่ 3.3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2553  
ระเบียบวาระที่ 3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบ “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  มีมติให้มีคณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบ          
และข้อบังคับมากกว่า  1  ชุด  เพื่อให้มีการจัดทําและแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                
ให้ทันต่อเหตุการณ์และครบถ้วนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 015/2551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2551  และที่ 010/2554  ลงวันที่  26  เมษายน  2554  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554                   
เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
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(1) พิจารณายกเลิกคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  015/2551                  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  และที่ 010/2554  ลงวันที่  26  เมษายน  2554   

(2) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับแบ่งเป็น                 
2 ชุด  คือ 

  ชุดที่ 1  คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี   
  ชุดที่ 2  คณะกรรมการพิจารณาแก้ไข  ปรับปรุงและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ฉบับแก้ไขปรับปรุง 
  ทั้งนี้  เพื่อแบ่งภาระการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
สุราษฎร์ธานีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี          
ที่ 015/2551   เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 และที่ 010/2554                   
ลงวันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2554  และพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา              
ร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  กับคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข              
ปรับปรุงและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฉบับแก้ไขปรับปรุง   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (สาขากฎหมาย)  
เป็นประธานคณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการร่างระเบียบและ                   
ข้อบังคับแยกตามกลุ่มสาขาตามภาระงานของมหาวิทยาลัยแต่ละสาขาได้  โดยให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นประธานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรแก้ไขชื่อคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
สุราษฎร์ธานี  เป็นคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547   

2. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพียงชุดเดียว  โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อแต่งตั้งอนกุรรมการในแต่ละด้านได้  และให้อนุกรรมการเสนอระเบียบ  ข้อบังคับที่ได้ปรับปรุง 
แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีเพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป        

3. ประธานคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             
ควรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
        4.1.1 (1) พิจารณาอนุมัต ิ
               (1) กรอบแผนระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)   
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
         (2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2559)   

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
          (3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัย                            

           ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงได้           

จัดทําแผนเป็นระดับ ตั้งแต่แผนระยะยาว  15  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ. 2555            
- 2569)  สําหรับเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยใน 15 ปี          
มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศใน พ.ศ. 2569  
ดังนั้นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและมีความชัดเจนในแต่ละระยะ หรือ                 
แต่ละช่วงเวลา  มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นพลวัตร  โดยมีเป้าหมาย            
ในแต่ละระยะ  5  ปี  เป็น  4 ช่วงเวลา  ดังนี้  พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส  พ.ศ.  2560   เป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน   พ.ศ.  2565                       
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น  และ  พ.ศ.  2569 เป็นมหาวิทยาลัย              
แห่งการเรียนรู้และเป็นเลิศ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)  
เป็นแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์           
การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอาเซียน โดยกําหนด  
ประเด็นยุทธศาสตร์  6  ประเด็น คือ 1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 2) พัฒนาเครือข่าย          
ความร่วมมือ 3) ศักยภาพการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชน             
4) ยกระดับคุณภาพสอดคล้องมาตรฐานอาเซียน 5) พัฒนาคุณภาพการวิจัยและทักษะความสามารถ           
ในการแข่งขัน และ 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นบรรลุตาม
ผลลัพธ์ที่กําหนดไว้  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ซึ่งประกอบด้วย  6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 88 โครงการ 51  
ตัวชี้วัด  
 ซึ่งการจัดทําแผนระยะยาว 15 ปี,แผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัย             
ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและผู้มีส่วน               
ได้เสีย  ดังนี้ 

1. จัดประชุม SRU สู่อนาคต (Futurizing SRU)  วันที่ 15 - 16 มีนาคม  พ.ศ.  2554  
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2. จัดประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ 21 - 22  มิถุนายน  
พ.ศ. 2554 

3.  จัดประชุมเสวนา “ทิศทางการพัฒนาและความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
 สุราษฎร์ธานี” วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2554  ระเบียบวาระที่ 4.1.1  ได้อนุมัติ                   
ในหลักการกรอบและแผนดงักล่าว  พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณาอนุมัติในการประชุมในครั้งนี้   จึงเสนอสภา 
มหาวิทยาลัย ฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   (1)  กรอบแผนระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      สุราษฎร์ธานี 
 (2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ              

สุราษฎร์ธานี 
 (3)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี                               

 มติที่ประชุม 
 อนุมัติ  
 (1)  กรอบแผนระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 (2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี 
 (3)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงกรอบแผนระยะยาว 15 ปี  แผนยุทธศาสตร์                     
การพัฒนาระยะ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ                         
สภามหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงกรอบแผนระยะยาว 15 ปี  แผนยุทธศาสตร์                     
การพัฒนาระยะ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ดังนี้ 

1. ควรทบทวนปรับปรุงกรอบแผนระยะยาว 15 ปี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี                   
และแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  ให้มีความสอดคล้องกัน    

2. กรอบแผนระยะยาว 15 ปี  ควรเทียบเคียงข้อมูลคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของ สกอ. ที่ได้กําหนดมาตรฐานในด้านการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับงานวิจัย 
เป็นต้น  เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์ 

3. ควรทบทวนปรับปรุงปรัชญา  ค่านิยม  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตาม                 
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีนิยามความหมายที่ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

4. ควรปรับปรุงการกําหนดอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ให้มีความหมายที่ถูกต้อง  เช่น   
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ  เบญจลักษณ์ของนักศึกษา  5  ประการ  และความหมายของ 
เอกลักษณ์  คือ  มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี  เป็นต้น   

5. ควรปรับกลยุทธ์เชิงรุก  และกลยุทธ์ขับเคลื่อนเป็นกลยุทธ์เชิงรุก  ที่เป็นกลยุทธ์หลัก                    
และกลยุทธ์รองรวมถึงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

6. การเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการพัฒนา                  
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรนั้น  ควรมีการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย 

7. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีแผนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ                
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เป็นรูปธรรม   

8. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ  โดยหลากหลายวิธี                 
เช่น  การศึกษาผ่านระบบ E-Leaning  หรือส่งอาจารย์ไปอบรมศึกษางานในต่างประเทศ  เป็นต้น 

9. มหาวิทยาลัยควรวางรากฐานทางด้านวิชาการให้เข้มแข็งและมีสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็น              
ขวัญกําลังใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                        
ให้บรรลุเป้าหมายได้ 
  

 4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
4.2.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             

  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ที่ 131/2548  ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548  โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุม
พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.  ที่สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  20             
กันยายน  พ.ศ.  2554  และเห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย               
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  50  คน  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  21  กันยายน                      
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย                  
จํานวน  12  คน      
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน       50   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  12  คน  ประกอบด้วย 

-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน        4       คน 
-  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน 
-  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        3       คน 
-  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1 คน 
 

 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นําเสนอระเบียบวาระนี้ในระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องเสนอ                       
เพื่อพิจารณาทักท้วงโดยมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  



 

 

16 
 

 

 

1. ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรกําหนดกรอบหัวเรื่องการทําวิทยานิพนธ์ของ                               
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ศึกษา  เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและ                              
สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้จริง  
 2. นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีจํานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา  จึงเสนอให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  สรุปจํานวนนักศึกษาปัจจุบัน 
และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วมีภาวการณ์มีงานทําในระดับใด  และมีแนวทางสนับสนุน 
ให้นักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกําหนดได้อย่างไร  เนื่องจากเป็นหลักสูตร                             
ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  
 

 4.2.2 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัย 
         ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา  2553  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  1.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553            
ข้อ  5  และข้อ  6  กําหนดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในไว้ดังนี้   
      “ข้อ  5  ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา                 
ทุกปี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วม              
ของชุมชน” 
      “ข้อ  6  ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน             
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา             
และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน” 
 2.  ต่อกรณีดงักล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ที่ 1243/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี               
การศึกษา  2553   
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวในข้อ  6  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ           
ศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา  2553  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
ครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  แต่เนื่องจากผู้นําเสนอติดภารกิจสําคัญ 
สภามหาวิทยาลัยฯ  จึงเห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระนี้มาในการประชุมครั้งนี้  จึงเสนอรายงาน           
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีการศึกษา                
2553  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเปิดเผยรายงานผลดังกล่าวต่อสาธารณชน   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ประจําปีการศึกษา  2553  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

1. ควรวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา 
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แล้วจัดเรียงลําดับข้อมูลว่าควรพัฒนาในเรื่องใดก่อนหลังและจะมีกลยุทธ์ในการพัฒนาและสามารถ                 
เข้าไปแก้ไขจุดอ่อนได้อย่างไรที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยง  เช่น  ความเสี่ยงทางด้าน               
ข้อมูลข่าวสาร  ความเสี่ยงทางด้านข้อมูลทะเบียนนักศึกษา  เป็นต้น  โดยมีการระดมความคิด                      
จากหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและรอบด้านเพื่อให้เกิดการประกัน                     
ความเสี่ยง 
   

4.2.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                            
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  และเพื่อให้การรับ               
นักศึกษาปีการศึกษา 2555  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.               
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                 
และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา               
ท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา  2555   
(เอกสารประกอบ 1)  พร้อมแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (เอกสารประกอบ 2)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

มติที่ประชุม 
 มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในครั้งต่อไป  เพื่อจัดเตรียมข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีจํานวนอาจารย์กับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม                         

ที่จะนาํไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของบัณฑิต 
2. ควรมีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับบทบาท                             

หน้าที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนข้อมูลความต้องการของท้องถิ่น 
และภาพรวมในการเปิดสอนและจํานวนในแต่ละสาขาวิชา  สรุปเป็นปัญหาและความจําเป็น                         
ในการจัดทําแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555 – 2559   

3. ในกระบวนการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ 
สื่อ/อุปกรณ์การสอน  และห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

4. เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในภาคที่ 1/2554  มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอน                     
ถึงเวลาประมาณ  18.55  น.  จากการจัดการศึกษาดังกล่าวจึงเห็นว่าการจัดการศึกษาในปี                    
ต่อๆ  ไป  ควรจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการปกติ  เพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพบัณฑิต               
และผลกระทบด้านอื่นๆ  ตามมา 

5. มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว  โดยจัดทําเป็น                   
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดแผน                
การรับนักศึกษาและวางแผนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตได้ต่อไป 
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6. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการ          
ผลิตบัณฑิต  เช่น  เปิดภาคเรียนแล้วแต่ไม่มีอาจารย์สอนนักศึกษาตามตารางที่มหาวิทาลัยกําหนด 
และควรมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสื่อ/อุปกรณ์การสอนที่รวดเร็วให้แล้วเสร็จภายในต้นภาคเรียน 

7. ควรจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 
  

4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง 

 ด้วยกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549   
ที่สรรหาจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  สรรหาจากผู้แทนของอธิการบดี  คณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 021/2552  ลงวันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 
2552  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระในวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2554 
 มหาวิทยาลัยโดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549  ได้ดําเนินการเลือก 
กรรมการ ก.บ.ม.  จากผู้แทนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  สํานักหรือหัวหน้า 
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และกรรมการจากผู้แทนข้าราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย  ปรากฏผลการสรรหา  ดังนี้ 

1. ผู้แทนรองอธกิารบดี 
(1) รองศาสตราจารย์ปราณี   เพชรแก้ว 
(2) รองศาสตราจารย์สุณีย์   ล่องประเสริฐ 

2. ผู้แทนคณบดี 
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ 
(3) อาจารย์มาลี    ล้วนแก้ว 

3. ผู้แทนผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  หลําสะอาด 
(2) ดร.วัฒนา    รัตนพรหม 

4. ผู้แทนข้าราชการ 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมท  เทือกสุบรรณ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
(3) นายศักดา    ศิริพันธุ์ 

5. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(1) อาจารย์จิตดารมย์   รัตนวุฒิ 
(2) นางวีณา    นวลละออง  
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    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยที่พ้นจากตําแหน่ง 
ตาม “ร่าง” แนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม   

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประกอบด้วย 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (โดยตําแหน่ง)    ประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (โดยตําแหน่ง)    กรรมการ 
3. รศ.ปราณี   เพชรแก้ว  ผู้แทนจากรองอธิการบดี    กรรมการ 
4. รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ  ผู้แทนจากรองอธิการบดี    กรรมการ 
5. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  ผู้แทนจากคณบดี    กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์  ผู้แทนจากคณบดี    กรรมการ 
7. อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว  ผู้แทนจากคณบดี    กรรมการ 
8. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด  ผู้แทนจากผู้อํานวยการ    กรรมการ 

สํานัก/สถาบัน 
9. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  ผู้แทนจากผู้อํานวยการ    กรรมการ 

สํานัก/สถาบัน 
10.  ผศ.โกเมท  เทือกสุบรรณ  ผู้แทนจากข้าราชการ    กรรมการ 
11.  ผศ. ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย  ผู้แทนจากข้าราชการ    กรรมการ 
12.  นายศักดา  ศิริพันธุ์  ผู้แทนจากข้าราชการ    กรรมการ 
13.  อาจารย์จิตรดารมย์  รัตนวฒุิ ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
14.  นางวีณา  นวลละออง  ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
15.  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี (โดยตําแหน่ง)     กรรมการ 

            และเลขานุการ 
16.  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีอํานาจหน้าที่ตามความ        

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  2549  ข้อ 6 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรให้คณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549  เนื่องจากวิธีการได้มาของกรรมการ ก.บ.ม. จาก
ผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยถูกคัดเลือกจากกรรมการ  ก.บ.ม. ที่มาจากผู้บริหาร  
ประกอบกับสัดส่วนระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนที่            
แตกต่างกันมาก   

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย ฯ และกําหนดนโยบาย 
      เพ่ือการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
 ตามที่อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา  ได้เสนอ 
ระเบียบวาระต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  เรื่องขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภา                     
มหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน  2554  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ              
ประจําสภามหาวิทยาลัย ฯ และกําหนดนโยบายเพื่อการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านต่างๆ  และ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําวาระดังกล่าวเข้าหารือ                      
ต่อที่ประชุม   แต่เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาในการประชุมพอสมควรแล้ว                                
เลขานุการสภา ฯ   จึงขออนุญาตประธานที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการ 
ประชุมครั้งถัดไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 10/2554  ในวันพุธ ที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


