
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 9/2555 

วันอังคาร ที่  25  กันยายน  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. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นริญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ 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. นางพรศิริ   มโนหาญ 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. นางสาวกัญญารัตน์  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  ผศ.ดร.นิตย์  หทัยวสีวงศ์ สุขศร ี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2  
 2.  อาจารย์โสภา   ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 3.  นางวีณา  นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 4.  รศ.สุณีย์   ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์
  ผู้เข้าช้ีแจ้งระเบียบวาระที่ 5.1  

 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกล่าวช่ืนชมมหาวิทยาลัยที่ได้จัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้  ประจําปี 2555 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม                   
พ.ศ. 2555  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ได้ไปศึกษาดูงานตามโครงการ    
พัฒนาการบริหารงานบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ  บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
กรุงเทพฯ  บริษัท Mitsubishi Motors และ Aichi University of Education  
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และมหาวิทยาลัยไอชิ  ประเทศญี่ปุ่น  ในระหว่างวันที่  10 – 15  กันยายน  พ.ศ.  2555  เพื่อนํา                     
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  

2. อธิการบดีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลยั                            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2548 - 2554  ได้คะแนน 4.23  ซึ่งมหาวิทยาลัย                          
มีการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการมากกว่าปีที่ผ่านมา  
 3. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีการกําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่   
ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่  21 – 22  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  โดยจัดที่วิทยาลัยนานาชาติ                                   
การท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อําเภอเกาะสมุย   มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนงาน                             
/โครงการส่วนที่เป็นงบประมาณจังหวัดและจากการเสนอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอ                              
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและ                              
ให้ข้อเสนอแนะ   
     สภามหาวิทยาลัยฯ  รับทราบและมีข้อเสนอแนะการจัดทําแผนงาน/โครงการ  ดังนี้ 

(1)  มหาวิทยาลัยควรเขียนแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี                        
16  ข้อ  โดยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ประชาคมอาเซียน  และการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัด                          
ภาคใต้ 

(2)  การจัดสถานที่การประชุมคณะรัฐมนตรีควรเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความ                      
ปลอดภัย  ที่พัก  อาหาร  และเครื่องใช้สํานักงาน  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  เครื่องถ่ายเอกสาร                               
และมีสญัญาณอินเตอร์เน็ทเพื่อใช้ในการประชุมได้ 

(3)  ควรประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอเครื่องไฟฟ้าสํารอง  เพื่อใหก้ารประชุม
คณะรัฐมนตรดํีาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอาทิตย์ ที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2555  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 10 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
  ข้อ 3 แก้ไขเปน็ “กลุม่วิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นรายวิชาเอกควรมีอาจารย์สาขาวิชา                    
คอมพิวเตอร์หรืออาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาจารย์ประจําหลักสตูร”  
         

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
      3.1.1 เพื่อทราบ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2555                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2555  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.1.2 (1)  เพื่อพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่                       
2/2555 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 : พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ                       
อนุมัติงบประมาณ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  โดยให้                  
ยกเลิกการรวมเงินค่าครองชีพ  500  บาท  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
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สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าครองชีพ  พ.ศ.  2551  กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบติสภาฯ แล้ว  และมหาวิทยาลยัได้จ่าย                      
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแลว้ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (2) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                         
การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพัก  หรือสัง่                        
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์     และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....  ซึ่งที่ประชุมมีมติ                    
เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย  การสอบสวน                  
พิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์                
และการร้องทกุข์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555  ตามท่ีเสนอ                  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย  การสอบสวน                   
พิจารณาการลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพัก หรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์                         
และการร้องทกุข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

  ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (3) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                       
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี   พ.ศ. ....  ซึ่งที่ประชุมมมีติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ                  
รวบรวมข้อมูลและจัดทําข้อมลูเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ดังนี้  

  1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ    ประธาน  
  2. อาจารย์สมพร   ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  3. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 

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 เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดม                              
ศึกษาเพื่อวินิจฉัย 
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555  โดยได้ดําเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตลอดจนปัญหาข้อกฎหมายในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ของ                
คณะ กรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติ ศาสตร์  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  
ลงวันที่  23  สงิหาคม  2554 เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดต้ัง  
“หน่วยตรวจสอบภายใน” ของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่ากอง  ซึ่งทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดต้ัง “หน่วยตรวจสอบภายใน” ของมหาวิทยาลัยมีฐานะ เทียบเท่ากอง 
 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องจัดต้ัง “กองตรวจสอบภายใน” 
ลงวันที่  26  สงิหาคม  2555  เรียบร้อยแลว้ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (5) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  พ.ศ.  ....  
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  พ.ศ.  2555  ตามท่ีเสนอ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  พ.ศ.  2555  ใหน้ายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
และส่งข้อบังคับดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบและดําเนินการแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรการศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  โดยใหม้หาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ  เพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อ 
เสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2555) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  (หลักสูตรปรับปรุง                         
พ.ศ. 2555) ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตร                            
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให ้              
มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติ สภาฯ  เพือ่แก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตร                           
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0674/2555                      
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                      
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ที่ประชุมมมีติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  ตามที่คณะกรรมการของสภาการพยาบาลให้แก้ไข  โดยใหม้หาวิทยาลัยแก้ไข                     
หลักสูตรเพิ่มเติม  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะพยาบาลศาสตร์ทราบมติสภาฯ  เพื่อแก้ไขหลักสูตรตาม                  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาฯ  และส่งหลักสูตรใหส้ภาการพยาบาลทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง  ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สจัจานันท์  เป็นประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการแทน  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ  ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง และแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  
หนุเจริญกุล  เป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 024/2555 เรื่อง                
แต่งต้ังประธานและกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่  26 สิงหาคม 2555 ให้นายกสภาฯ                    
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งคําสั่งให้กองการเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกีย่วข้องทราบแล้ว 
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  ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะ กรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการ                
และงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

1. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   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 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 025/2555                             

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
ลงวันที่  26  สงิหาคม  2555  ให้นายกสภา ฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และส่งคําสั่งให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
ทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6  พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการและนําเสนอผล                    
การปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน  ดังนี้  
 1. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน  
 2. นายขจร   จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 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 
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หน้าที่ 
ดําเนินการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี ผูช่้วย                  

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  ตามผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
(ระหว่างวันที่  14  มกราคม  2554  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2555) ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ        
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี                        
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค ์ พุทธิชีวิน 
  คณะกรรมการฯ ได้กําหนดการประชุมครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25  กันยายน 2555 เพือ่พิจารณา
ดําเนินการและเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี                 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ต่อไป   
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาดําเนินการเพื่อออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี                   
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติมอบเลขานุการสภาฯ                
ประสานกับประธานคณะอนุกรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล                          
(ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา) เพือ่พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                        
การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... แต่หากคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเดือนกันยายน 2555  มอบคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดทําแทน 
  คณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล (ศ.ดร.จรัส                         
สุวรรณมาลา เป็นประธาน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ได้พิจารณา                         
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย                      
พ.ศ. .... และนําเสนอสภาฯ พิจารณาต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 4.3  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้   
    1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 60  คน    

2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 คน   
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ                 
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา                          
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 6.1 พิจารณาหารือตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ                               
ระเบียบวาระที่ 6.1  : เรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามสัญญา                                  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 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 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบข้อเสนอแนะของสภาฯ แล้ว  และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555                      
มีมติเห็นชอบรับสมัครอาจารย์ประจําตามสัญญาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ จํานวน 60 อัตรา  โดยจะออก
ประกาศรับสมคัรและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  และประธานที่ประชุมได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอเรื่องที่จะขอสืบเนื่องจากการประชุมแต่ละครั้งส่งเลขานุการสภาฯ                          
เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบในเรื่องนั้นๆ  ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 7 วัน  เนื่องจากการเสนอ                 
เรื่องสืบเนื่องในที่ประชุมไม่มขี้อมูลในการพจิารณาที่เพียงพอ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัย 
        แต่งตั้ง 
        -ไม่มี- 
 

 3.2.2 เพื่อพิจารณา 
          (1) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลโครงการ 
               และงบประมาณโครงการก่อสรา้งหอพักนักศกึษา 
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1. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่  11  มถิุนายน  พ.ศ. 2555                                 

ระเบียบวาระที่ 4.2.8 มหาวิทยาลัยได้เสนอระเบียบวาระให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
โครงการและอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย                          
มีมติใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา เพื่อนํา                    
มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพัก                            
นักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 

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

ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2555 
ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2555 
ผลการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดตาม “รายงานการประชุมคณะกรรมการ              

พิจารณาข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ครั้งที่ 2/2555  วันเสาร์               
ที่ 18  สิงหาคม  2555” แนบระเบียบวาระนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือขอบคุณบริษัท พี.เค.พร็อพเพอร์ต้ี (สุราษฎรธ์านี) จํากัด   

ที่ได้บริจาคฐานรากอาคารหอพักนักศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยมีองค์ประกอบของกรรมการ                                 

ที่มีวิศวกรเป็นกรรมการ  เพือ่ทําการประเมินราคาฐานรากอาคารและตรวจพิจารณาว่าสามารถนํามาใช้
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่  และตรวจสอบว่าการบริจาคฐานรากมีภาระผูกพันใดตกติดมาด้วย 
หรือไม่  ตลอดจนราคาที่ประเมินได้สามารถนํามาใช้ในการคืนภาษีให้บริษัทได้หรือไม่  

3. มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือขอหารือถึงสํานักงานอัยการสูงสุด  และกรมบัญชีกลาง 
วินิจฉัยเรื่องการบริจาคฐานรากอาคารหอพักนักศึกษาของเอกชนให้แก่มหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัย 
สามารถนําฐานรากดังกล่าวมาดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาได้หรือไม่ 

4. เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยควรดําเนินการทําหนังสือขอหารือควบคู่กับการดําเนินการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เพื่อใหก้ารดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาให้ดําเนินการ                      
ไปอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่จะมีหอพักที่มีสวัสดิภาพที่ดี  มีความปลอดภัย  สภาพ                   
แวดล้อมเหมาะสม  และประหยัดราคาค่าเช่า 

5. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดเรื่องนี้ในเชิงนโยบาย  และในส่วนการดําเนินการก่อสร้าง 
ให้มหาวิทยาลยัไปดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้าง                      
หอพักนักศึกษาตามที่เสนอ  และใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัย 
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3.2.2 (2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เปน็ขา้ราชการ ประจําป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ลับ) 

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 
บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552  ขอ้ 9.1 กําหนดให้ “การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ดําเนินการในการเลื่อนค่าตอบแทนในเดือนกันยายนของทุกปี” 
 2. สภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมือ่วันที่  26  สิงหาคม  2555 ระเบียบ                        
วาระที่  4.2.6  มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  โดยให้ “ดําเนินการ                
และนําเสนอผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์                     
พุทธิชีวิน  ตามผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ระหวา่งวันที่  14                             
มกราคม  2554 – 31  พฤษภาคม  2555) ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน              
ของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน” 
 3. คณะกรรมการดําเนินการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา                   
เลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่  25  กันยายน                     
2555  ที่ประชมุได้พิจารณาตามผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ประจําปี 2555 (คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                     
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 009/2555  ลงวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2555) 
(ดังรายงานการประชุมประกอบระเบียบวาระนี้) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ตาม                        
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                              
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 9.1 กําหนด 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ                          
พ.ศ.  2556 ตามท่ีคณะกรรมการ ฯ เสนอ                 
 

3.2.2 (3) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหา 
             อธิการบดี  พ.ศ. .... 

 ตามท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 6 มกราคม 
2555  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  2547 ข้อ 5 
“จะต้องดําเนินการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับนี้ภายในเวลา 90 วัน  ก่อนการครบวาระของอธิการบดี” 
(เริ่มกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ ต้ังแต่วันที่  9  ตุลาคม  2555) ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง “คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยประจําเดือนตุลาคม  2555 
 คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2555  ได้จัดทาํร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  ....  
เพื่อให้การดําเนินการสรรหาอธิการบดีแทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี  พ.ศ.  ....  เพื่อออกบังคับใช้ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ให้พิจารณาแกไ้ข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี                     
พ.ศ. ....  ดังนี้ 

1. ข้อ 4  ควรเขียนนิยามคําว่า “บุคลากร” หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงาน
ราชการ บุคลากรตามสัญญาจ้างที่บรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ                   
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ที่คณะ 
กรรมการสรรหาประกาศกําหนดการสรรหาอธิการบดี 

2. ข้อ 9 (2) วรรคสาม  ควรเขียนว่า “ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีจํานวนไม่น้อยกว่าสองชื่อ หากจํานวนรายชื่อมีไม่ถึงสองชื่อ ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการ                       
ให้ได้รายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีให้ครบจํานวนสองชื่อ”   

3. ข้อ 9 (5) แก้ไขเป็น “พิจารณาข้อมูลประวัติ ผลงานและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอาจ                     
จะมีการสัมภาษณ์หรือแสดงวิสัยทศัน์ผู้ที่ตอบรับการทาบทามตาม (4) กลั่นกรองให้เหลือจํานวนไม่น้อยกว่า              
สองชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีเรียงตามลําดับตัวอักษร เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา”                           
 4. ข้อ 10 ควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการการลงมติเลือกผูส้มควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  โดยวิธีการ  
ดังนี้   
     (1)  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระที่มีการพิจารณา
เลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
     (2)  การกําหนดขั้นตอนการพิจารณาการลงมติเลือกผูส้มควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมอบ                 
ประธานคณะกรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับฯ ไปดําเนินการเพื่อให้การพิจารณาเลือกผู้สมควร 
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้ข้อยุติ   
 5. ข้อ 11 ควรแก้ไขเป็น “การตีความตามข้อบังคับนี้หรือการดําเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อ               
บังคับนี้ และเป็นกรณีจําเป็นเพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วย              
ความเรียบรอ้ยให้อยู่ในวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยและใหค้ําวินิจฉัยนั้นเป็นที่สดุ” 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบมอบประธานคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี (นายขจร  จิตสขุุมมงคล) ไปพิจารณาดําเนินการจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี  พ.ศ.  ....  โดยพิจารณาและดําเนินการจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 2. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประเมินสถานสภาพ                       
ของมหาวิทยาลัย  และกําหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า                          
เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
        

 ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

      -ไม่มี- 
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 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
     4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  

               หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง    
                       พ.ศ.  2555) 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2552  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  2552)  และมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552               
ข้อ 10 กําหนดให้หลักสูตรทีเ่ปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกบัประกาศดังกล่าวภายในปีการศึกษา  
2555  
    จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง                 
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที ่ 13 
กรกฎาคม  2555 จึงได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสตูร               
ปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  โดยให้แก้หลักสูตรดังกล่าว  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ                      
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร
หลักสูตรการศกึษาที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555                   
ลงวันที่ 30 มีนาคม  2555 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตาม                     
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552                           
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ                     
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2555 แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา                    
การจัดการโลจิสติกส์  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 
 มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตที่ประชุมถอนระเบียบวารนี้เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการดําเนินการ                  
จัดทําเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  2555)                     
ยังไม่แล้วเสร็จ  และที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนี้ 
 

4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา                    
        บริหารธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามข้อสังเกตของสํานักมาตรฐาน                  
        และประเมินผลอุดมศกึษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชมุครั้งที่  3/2555  เมื่อวันที่  27                   
มีนาคม 2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                       
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินการหลักสูตรดังกล่าว  ซึ่งสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา                       
สกอ.  ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวมีข้อสังเกตว่า “ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์                       
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548  ข้อ 9  กําหนดจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์                  
ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน                   
โดยเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร  ในเวลาเดียวกันไม่ได้  นอกจากนี้อาจารย์ประจําหลักสูตร                
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แต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสตูรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น                           
และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 9.1.1 ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร                       
ลําดับที่ 1  มีคณุวุฒิปริญญาเอก Economics ลําดับที่ 4 มีคุณวุฒิปริญญาโท พบ.ม. นโยบายสาธารณะ                    
และการบริหารโครงการ ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์  และลาํดับที่ 5 มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
ปร.ด.สังคมวิทยา ปริญญาโท พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ไม่ตรงและไม่สัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาของหลักสูตรทําใหไ้ม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้”  
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ตามข้อสังเกตของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาแล้ว   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกตของสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกตของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ                              
การอุดมศึกษา 

 

4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา “รา่ง” จรรยาบรรณของกรรมการสภา 
 มหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

 เพื่อให้การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตาม “หลักเกณฑ์                
พ้ืนฐานในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย” ที่กําหนดไว้ในคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี  อันเป็นแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดให้การดําเนินงาน                    
ของสภามหาวิทยาลัยอาศัยกรอบความคิด “หลักธรรมาภบิาล (Good governance)” ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญ 6 ประการ  คือ 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความคุ้มคา่ 
4. หลักความรับผดิชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามที่กําหนด                  

ไว้ในคู่มือดังกล่าว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา “ร่าง” จรรยาบรรณ                
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  เพื่อเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา “ร่าง” จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ                    

กรรมการหรืออนกุรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ดังนี้ 
1. นายบัญญัติ   จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
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2. ดร.วัฒนา   รตันพรหม   กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง 

  ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  กรรมการ 

3. ผศ.สมพร   โตใจ   กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
4. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ     กรรมการ 
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ                        

       และเลขานุการ 
6. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 

       และผู้ช่วยเลขานุการ 
7. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
จัดทําร่างจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการทีส่ภา

มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกประกาศใช้ต่อไป 
 

 4.2.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย 
                  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556         
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว้ใน                           
งบประมาณแผ่นดิน  มหาวทิยาลัยอาจมีรายได้  ดังนี้  (1) เงินผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ                           
และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และ (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจาก                    
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  จากแหล่งที่มา                  
ของรายได้ดังกล่าว  คือ   

(1) ค่าธรรมเนยีมการศึกษา  จํานวน 424,358,214  บาท  (สี่ร้อยยีส่ิบสี่ลา้นสามแสนห้าหมื่น                       
แปดพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน)  

(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน                         
45,712,357 บาท   (สี่สิบหา้ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายได้                  
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  3  หน่วยงาน  คือ 

1. สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 463,000  บาท  (สี่แสนหกหมื่นสามพัน               
บาทถ้วน) 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  257,217  บาท (สองแสนห้าหมื่น                      
เจ็ดพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

3. สํานักจัดการทรัพย์สิน  จํานวน  44,992,140  บาท  (สีส่ิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพัน               
หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จากแหลง่ที่มาของรายได้ รวมเป็นเงินจํานวน  470,070,571 บาท                         
(สี่ร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบมอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิไปพิจารณาแผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ต่อไป และให้
มหาวิทยาลัยใช้กรอบแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี พ.ศ.  2555 สําหรับงานประจําไปพลางก่อน 
  

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา               
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554                    
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554  ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดบัอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดบับัณฑิตศึกษาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่  19  กันยายน      
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 156  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันที่  21 กันยายน  พ.ศ. 2555               
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  6  คน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                     
ระเบียบวาระนี้) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ช่ือวิทยานิพนธ์เรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพกุ้งรมควันจากควันไม้ป่าชายเลนต่างชนิดของ                               
นายประถม  รสัมี  อาจไม่สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบและกํากับให้ผู้วิจัยทําวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ศึกษา  

มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังนี้   
    - ระดับปริญญาตรี  จํานวน  156  คน  และ 

- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  6  คน  ดังนี้ 
  (1)  ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    3 คน  

(2)  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  จํานวน    2 คน  
(3)  ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1 คน 
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ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 รายงานการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

      ปีการศึกษา  2552 – 2554 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชมุครั้งที่ 6/2555 วันที่  11  มถิุนายน                  
2555 ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (2) ที่ประชุมเสนอให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลบุคลากรทีไ่ด้รับการต่อเวลา
ราชการ  และอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการที่ได้ทําผลงานทางวิชาการในรอบปี  ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตดิตามให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
ครบ  5  ปี  จดัทํารายงานการทําผลงานทางวิชาการในรอบปีเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 กองการเจ้าหน้าที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จงึได้จัดทํารายงานการทําผลงาน                              
ทางวิชาการของอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา  2552 – 2554  เสนอ          
สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําฐานข้อมูลรายชื่ออาจารย์ในการทําผลงานวิชาการจําแนกเป็น 
ข้อมูลผลงานวิจัย  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  และตํารา   

2. ควรจัดทําข้อมูลว่างานวิจัยแต่ละเรื่องได้รับทุนและงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานใด 
และได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเล่มใด 

3. ในระยะแรกมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก                     
ได้ทําผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดขอตําแหน่งทางวิชาการ  และเมื่อมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีตําแหน่ง                
ทางวิชาการพอสมควรแล้ว  สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทไดท้ําผลงานทางวิชาการ                        
เพื่อกําหนดขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 4. มหาวิทยาลยัควรกําหนดมาตรการหรือแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการทําผลงานทางวิชาการ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการได้ทําผลงานวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนดไว้ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม-ี 
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2555  ในวันพุธ ที ่ 24  ตุลาคม  พ.ศ.  2555                     
เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 19.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


