
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 3/2558

วันอังคาร ท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

------------------------------------------------------------------------
ผูมาประชุม

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิช์ัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
8. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

9. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

10. ผศ.สมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

11. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

12. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
17. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลาประชุม

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง

ผูรวมประชุม
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผูชวยเลขานุการ
2. นายชัยราช  จุลกัลป ผูชวยเลขานุการ
3. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
4. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. รศ.ศศิธร  วรรณพงษ กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย
ผูเขารายงานระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1)

2. อาจารยศุภชัย  ดําคํา ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ผูเขารายงานระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1)

3. ดร.วรรณวชิณีย ทองอินทราช รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1

4. อาจารยเตชธรรม  สังขคร อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1

5. ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2 และ 4.2.3

6. ดร.พรทิพย  วิมลทรง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2

7. อาจารยชาญกฤษฏิ์  โพธิ์เพชร อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3

8. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

กลั่นกรองเรื่องตางๆ เพ่ือจัดทําวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1.1 ตามท่ีนายทศพร จินดาวรรณ ไดเปนโจทยยื่นฟอง นายวิชัย  ศรีขวัญ ท่ี 1 กับพวกรวม 13 คน

ในความอาญาตอศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ตามคดีหมายเลขดําท่ี 2606/2557 และศาลไดประทับฟองไว
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พิจารณากับไดยื่นฟอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน ตอศาลปกครองนครศรี
ธรรมราช หมายเลขดําท่ี บ.11/2557 นั้น ขณะนี้ผลแหงคดี ดังนี้

1) คดีอาญา.หมายเลขดําท่ี.2606/2557.ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดง
ท่ี 537/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 วาโจทยถอนฟองและศาลอนุญาตใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบความ

2) คดีปกครอง หมายเลขดําท่ี บ.11/2557 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ไดมีคําพิพากษาคดี
หมายเลขแดงท่ี บ.3/2558 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2558 อนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองตามคําขอ
และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558
เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาปรับปรุงเก่ียวกับมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2557 วาระท่ี 4.3 การพิจารณาเลิกจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพิจารณาคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 0641/2557 เรื่อง เลิกจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพ่ือใหเปนไปตามขอเท็จจริง ดังนี้

1. ขอความมติรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2558 วาระท่ี
4.3 เรื่องการพิจารณาเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ลับ) เนื่องจากมีการพิมพขอความ
ท่ีผิดพลาดไมตรงกับขอเท็จจริง

ขอความเดิม “ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ราย ไมมาทําสัญญา
ปฏิบัติงานพรอมขอตกลงการปฏิบัติงานฉบับใหม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยอันเปนการไมปฏิบัติ
ตามขอ 3 ตามท่ีกําหนดในสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  อันเปนการจงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความ
เสียหาย จึงมีมติเห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทําราง กฎ ระเบียบ และขอบังคับ และมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 โดย
ใหเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ราย ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2557 โดยใหไดรับเงินคาจางเดือน
มีนาคม 2557 เต็มเดือน และจายเพ่ิมอีก 2 เดือน  รวมจายเงินเทากับ 3 เดือน  ในวันเลิกจาง และให
มหาวิทยาลัยดําเนินการออกคําสั่งเลิกจางตอไป”

แกไขเปน “ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ราย ไมมาทําสัญญา
ปฏิบัติงานพรอมขอตกลงการปฏิบัติงานฉบับใหม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย อันเปนการไม
ปฏิบัติตามขอ 3 ตามท่ีกําหนดในสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  อันเปนการจงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับ
ความเสียหาย  จึงมีมติเห็นชอบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับ
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีมติในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557
เห็นควรให ก.บ.ม. นําความเห็นของคณะกรรมการ จัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับไปพิจารณาตอไป
ก.บ.ม. พิจารณาแลวจึงมีมติใหเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ราย ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2557
โดยใหไดรับเงินคาจางเดือนมีนาคม 2557 เต็มเดือน  และจายเพ่ิมอีก 2 เดือน  รวมจายเงินเทากับ 3 เดือน
ในวันเลิกจาง และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออกคําสั่งเลิกจางตอไป” สวนขอความอ่ืนยังคงเดิม

2. ขอความคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี0641/2557 เรื่อง เลิกจางพนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ
สั่ง  ณ  วันท่ี 24 มีนาคม  พ.ศ. 2557 ยอหนาวรรคสอง
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ขอความเดิม “ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 มาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราช
บัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2547 ประกอบดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย การบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 มติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 และมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2557 จึงให
เลิกจาง นายทศพร  จินดาวรรณ ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2557 เปนตนไป โดยใหไดรับเงินในวันเลิกจาง
เทากับคาจาง 3 เดือน”

แกไขเปน “ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 มาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2547 ประกอบดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2557 มีมติใหเลิกจาง นายทศพร
จินดาวรรณ  ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2557 เปนตนไป  โดยใหไดรับเงิน ในวันเลิกจางเทากับคาจาง 3
เดือน” สวนขอความอ่ืนยังคงเดิม

ท้ังนี้  ใหแกไขขอความในคําสั่ง ฯ ท่ี 0640/2557 เรื่อง เลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สั่ง  ณ  วันท่ี 24 มีนาคม  พ.ศ.2557 ซึ่งใหเลิกจาง นายชาญชัย  ชูทุงยอ และคําสั่ง ฯ  ท่ี 0639/2557
เรื่องเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  สั่ง  ณ  วันท่ี 24 มีนาคม  พ.ศ.2557 ซึ่งใหเลิกจาง
นายธนสาร  เดชนะ วรรคสองเชนเดียวกับคําสั่ง ฯ ของนายทศพร  จินดาวรรณ  เนื่องจาก  เปนไปตามมติ
ท่ีประชุม ก.บ.ม. ในคราวเดียวกัน

อนึ่ง ขอมูลทางคดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีเขารวมโครงการเสริมศักยภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย และรวมราง TOR จํานวน 170 คน แตมาทําสัญญาเพียง 97 คน และไมมาทําสัญญาอีก 73 คน
รวมท้ังผูถูกเลิกจาง 3 คน นั้น มหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการคนอ่ืน ๆ
อีก 70 คนดวย ซ่ึงขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ขณะท่ีมีการฟองคดีมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ี
เขารวมโครงการเสริมศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 169 คน (รายช่ือซํ้า 1 คน) ซ่ึงประกอบดวย
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมอยูในเกณฑตองทําสัญญา  ฉบับใหม (ลาออกวุฒิปริญญาตรี และอายุเกิน 55 ป)
จํานวน 7 คน จึงมีผูตองทําสัญญาฉบับใหม 162 คน ซ่ึงไดมาทําสัญญาแลวในขณะนั้น 159 และไมทํา
สัญญาจํานวน 3 คน ซ่ึง ก.บ.ม. มีมติให  เลิกจางดังกลาว

มติท่ีประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 2/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 โดยมีการแกไข ดังนี้

หนา 7 ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (3) ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  แกไขเปน “วารสารวิทยาการ
จัดการปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 บทความทางวิชาการบางบทความไมมีบทคัดยอ จึงเสนอแนะใหมี
บทคัดยอบทความทุกบทความ  และมีบทความวิจารณหนังสือทุกฉบับ”
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 2/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีประชุม

มีมตเิลือกและมีมติแตงตั้ง  นายอนุรัตน  แพนสกุล  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 เปนตนไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2558 เรื่องแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และแจงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนด
ระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
.... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558
ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (3) พิจารณายอมรับ “วารสารวิทยาการจัดการ” เปนวารสารวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ท่ีประชุมมีมตยิอมรับ “วารสารวิทยาการจัดการ” เปนวารสารวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องให “วารสารวิทยาการจัดการ”
เปนวารสารทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยยอมรับเปนวารสารสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ ลงวันท่ี
24 กุมภาพันธ 2558 แลว และไดสงประกาศดังกลาวไปยัง สกอ. เพ่ือแจง ก.พ.อ. ทราบตอไปแลว (ตาม
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561.1 /018 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558)

ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (4) พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลเก่ียวกับการบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบขอมูลเก่ียวกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีเสนอ

มหาวิทยาลัยไดสงเอกสารขอมูลเก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงของสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐไปยัง สกอ. แลว (ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561.1/017 ลงวันท่ี
26 กุมภาพันธ 2558)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ฉบับท่ี 003/2558
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ให
นายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และสงประกาศใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงหนวยงานและบุคคลท่ี
เก่ียวของทราบแลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายกสภาฯ  ไดลงนามในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 001/2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 เรียบรอยแลว

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2558 ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องรูปแบบและวิธีเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลงวันท่ี 16 มีนาคม
2558 และไดสงประกาศไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบันแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทราบมติสภาฯ เพ่ือแกไขหลักสูตร
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ และมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรไปยัง สกอ. เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 103 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี : ปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  โดยมีเงื่อนไขใหคณะครุศาสตร
สงผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 ทุกหลักสูตรสาขาวิชาใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ ภายในวันท่ี 5 มีนาคม
2558 เพ่ือประมวลผลขออนุมัติผลการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติใหปริญญา กอนวันท่ี 12 มีนาคม
2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะครุศาสตร และสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แลว
โดยมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน 745 คน เรียบรอยแลว (ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561.1/ว.020
ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2558) และแจงผลการอนุมัติปริญญาครุศาสตรบัณฑิตใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ
และคณะครุศาสตรทราบเพ่ือดําเนินการไปยังคุรุสภาเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง



7

(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2558

ไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานดําเนินการ  ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตรฯ ควรจัดทําแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2565) พรอม

ขอมูลบุคลากรและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรฯ มีจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงอยางตอเนื่อง
2. คณะวิทยาศาสตรฯ ควรปรับปรุงกลุมวิชาแกน โดยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตอาจไมจําเปน

ตองเรียนวิชาเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  เปนตน  เพ่ือแกปญหาการออกกลางคัน (Drop Out)
3. มหาวิทยาลัยควรทําวิจัยเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคัน (Drop Out) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือใหทราบถึงปญหาและแนวทางแกไขเสนอฝายบริหารของมหาวิทยาลัย
4. มอบกองการเจาหนาท่ีเขาไปสํารวจความตองการของแตละคณะท่ีจะใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการ

ใหความรูเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556

ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตามประกาศสภาฯ ท่ี
001/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) โดยใหคณะกรรมการดังกลาวประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคณบดี

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557
มีมติเห็นชอบขอบขายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2558

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดทําการประเมิน
ผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ 2556 เปนท่ี
เรียบรอยแลว  ดังมีผลการประเมิน  ดังนี้

(1) ผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดคะแนน 4.03 ระดับดี
(2) ผลการประเมินคณบดีคณะนิติศาสตร ไดคะแนน 4.35 ระดับดี
(3) ผลการประเมินคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดคะแนน 4.33 ระดับดี
(4) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดคะแนน 4.27 ระดับดี
(5) ผลการประเมินคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ ไดคะแนน 4.27 ระดับดี
(6) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ไดคะแนน 4.20 ระดับดี
(7) ผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร ไดคะแนน 4.06 ระดับดี
(8) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ไดคะแนน 4.04 ระดับดี
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(9) ผลการประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดคะแนน 3.66 ระดับดี
จึงรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ

2556 พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอสังเกตและขอเสนแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไปพิจารณา

ในท่ีประชุมคณบดี  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการ
ดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ  เพ่ือจัดทําเปนแผนพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมิน
ในปถัดไป และมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

2. ใหคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวาไดมีการดําเนินการตามคําแนะนํามีความสําเร็จระดับใดในการรายงานผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป

3. จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรดําเนินการ ดังนี้

(1) ภาระงานสอน  อาจารยทุกคนตองปรับเปลี่ยนบริบทในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไมไดเนนการสอนเพียงอยางเดียว

(2) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทุกมิติ
(3) การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
(4) การปฏิรูปบัณฑิตวิทยาลัย  โดยการใหคณะบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
(5) ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
(6) มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมในการเปดหลักสูตร

มติท่ีประชุม
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบ

ประมาณ 2556

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปน
ในการวางแผนหลักสูตรในดานตางๆ  ไดแก

(1) สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(2) สถานการณทางการเมือง
(3) สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
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เพ่ือสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในดานธุรกิจคาปลีกใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วและเปนความตองการของสถานประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
จึงไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามลําดับ ดังนี้

1. สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 มีมติใหปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ  และแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ในการประชุมเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2558 ไดตรวจสอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

ขอสังเกตและขอเสนแนะ
ใหพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2558) ดังนี้
1. หนา 1 ขอ 5 ใหใสเครื่องหมาย  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
2. หนา 5 ควรเขียนปรัชญาใหสะทอนถึงความเชื่อของธุรกิจคาปลีกสามารถสรางความกาวหนา

ใหกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และชีวิตอยางไร
3. หนา 16 ขอ 4 แผนการศึกษา  แกไขความจาก “มีการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส

(Block Course)” เปน “มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติหรืออาจมีการสอนแบบบล็อกคอรส
(Block Course) ตามความเหมาะสม”

4. หนา 35 รายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจอาหารและภัตตาคาร ใหเติมคําวา “Business” ไปใส
ในชื่อวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษดวย

5. หนา 60 Curriculum Mapping ควรกระจายความรับผิดชอบหลักในบางรายวิชาในดาน
ความรูชองท่ี 8

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

โดยใหปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยคณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดทํา “ราง” หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีไดไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ในระหวางวันท่ี 28 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยในการไปศึกษาดูงานดังกลาว  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไดรวมกันวิพากษ “ราง” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตร
ใหม  พ.ศ. 2558) เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในดานการปองกัน  รับมือและบรรเทา
ภัยพิบัติ มีความรูพ้ืนฐานการใชภูมิสารสนเทศ  และทักษะในการบริหารจัดการดานภัยพิบัติ  โดยไดเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามลําดับ  ดังนี้

1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) ตอสภามหาวิทยาลัย

2. คณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม
พ.ศ. 2558 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2558) เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

ขอสังเกตและขอเสนแนะ
ใหพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม

พ.ศ. 2558) ดังนี้
1. หนา 3 ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  ควรเขียนใหสามารถประกอบ

อาชีพในภาคธุรกิจเอกชนไดดวย
2. ควรมีการติดตามผลการประชุมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการประชุมระดับนานาชาติ

เพ่ือนําขอมูลมาเชื่อมโยงกับระดับชาติ  และทองถ่ิน  เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตรสมบูรณข้ึน
3. หนา 14 กลุมวิชาแกนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตอาจไมจําเปนตองเรียนวิชาเคมี  ฟสิกส

ชีววิทยาหรือไม โดยมอบคณะวิทยาศาสตรฯ ไปศึกษาเกณฑของ สกอ. สามารถปรับเปลี่ยนเปนรายวิชาอ่ืน
ไดหรือไม

4. หนา 15 กลุมวิชาบังคับ  ใหยุบรวมกลุมรายวิชาการบริหารจัดการภัยพิบัติกับกลุมรายวิชาการ
บริหารจัดการภัยพิบัติและการประยุกตใช  และใหยุบ 1 รายวิชาไปอยูในรายวิชาท่ีมีลักษณะคลายกัน
เพ่ือใหกลุมวิชาบังคับมี 49 หนวยกิต

5. หนา 16 กลุมวิชาเลือก  ใหยุบรวมกลุมรายวิชาการบริหารจัดการภัยพิบัติกับกลุมรายวิชาการ
บริหารจัดการภัยพิบัติและการประยุกตใช และใหบูรณาการยุบรายวิชาในกลุมวิชาเลือกใหเหลือ 8 รายวิชา
24 หนวยกิต  โดยเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต

6. หนา 17 รายวิชาการชวยคนตกน้ํา  แกไขเปน “รายวิชาการชวยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน”
7. ใหตรวจสอบการแปลชื่อรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง
8. เนื้อหาของภัยพิบัติครอบคลุมหลายดานควรหาจุดเนนของหลักสูตร
มติท่ีประชุม
ใหคณะวิทยาศาสตรฯ ไปปรังปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2554) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2554) และปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร” เปน “สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน” เพ่ือใหหลักสูตรดังกลาวสอดคลอง
กับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยไดเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบหลักสูตรตามลําดับ  ดังนี้

1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558) ตอสภามหาวิทยาลัย

2. คณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 19
มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) ดังนี้
1. หนา 12 รายวิชาวาดเสนสาํหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน แกไขเปน “รายวิชาวาดภาพสําหรับ

งานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน”
2. หนา 13 กลุมวิชาเอกเลือก  มีรายวิชามากเกินไปควรยุบรวมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาคลายกัน  หรือ

อาจนํารายวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรมาใสในกลุมวิชาเอกเลือก
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2558) โดยแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2558

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู และเพ่ือใหการรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ปการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและทองถ่ินในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดกําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1
ปการศึกษา 2558 เสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2558
พิจารณาแลว  และสภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบใหเสนอแผนการรับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 295 คน  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558

จํานวน 295 คน

4.2.5 พิจารณาอนุมัติการตัดโอนตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กรณี  ดร.เอนก สุดจํานงค

ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558
เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 มีมติเห็นชอบใหตัดโอน ดร.เอนก  สุดจํานงค ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตําแหนงเลขท่ี 0129 ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาคณิตศาสตร
ศึกษา  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไปปฏิบัติราชการประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร สังกัดคณะครุศาสตร
ตามคุณวุฒิสูงสุด เนื่องจากเปนศักยภาพของสาขาวิชาดังกลาว

มติท่ีประชุม
อนุมัติใหตัดโอน ดร.เอนก  สุดจํานงค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย

สาขาวิชาคณิตศาสตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตําแหนงเลขท่ี 0129 ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาคณิตศาสตรศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปปฏิบัติ
ราชการประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร สังกัดคณะครุศาสตรตามคุณวุฒิสูงสดุ เนื่องจากเปนศักยภาพของ
สาขาวิชาดังกลาว

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการให
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือ
วันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2558 ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 69 คน
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มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 69 คน ดังนี้
1. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 39 คน
2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 15 คน
3. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 9 คน
4. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
5. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบผลการอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคาร ท่ี 24

กุมภาพันธ 2558 มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต โดยมีเงื่อนไขใหคณะครุศาสตรสงผล
การเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 ทุกหลักสูตรสาขาวิชาใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ ภายในวันท่ี 5 มีนาคม
2558 เพ่ือประมวลผลขออนุมัติผลการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติใหปริญญา กอนวันท่ี 12 มีนาคม
พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษากรณีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือใหไดใบประกอบ
วิชาชีพเพ่ือใชสมัครสอบบรรจุเปนครูผูชวย

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแลว จึงไดทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน 745 คน แลว (ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561.1/ว.020 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2558) และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยท้ังหมดมีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน 745 คน ตามท่ีเสนอ
และในวันท่ี 20 มีนาคม 2558 รองคณบดีคณะครุศาสตรไดไปสงเรื่องดังกลาวดวยตนเอง ณ  คุรุสภา
เพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพครูแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 เพื่อทราบรายงานประจําป พ.ศ. 2556 - 2557 ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ประจําป 2556 และ 2557 เพ่ือจัดทําเปนเอกสารรายงานประจําป พ.ศ. 2556 - 2557 ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีสาระ ดังนี้

1. สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. ประวัติ ตรา ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
3. เนื้อหาเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เก่ียวกับ

(1) ความเปนมา
(2) ทําเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



14

(3) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2557
(4) ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2557
(5) หลักการพ้ืนฐานในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(6) จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(7) บทบาทและอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย

4. เนื้อหาท่ีเก่ียวกับสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เก่ียวกับ
(1) ประวัติสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(2) องคประกอบการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(3) โครงสรางสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(4) ผังแสดงความสัมพันธการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
(5) ผังขอบขายการดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(6) บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

5. ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป พ.ศ. 2556 และประจําป
พ.ศ. 2557 เก่ียวกับ

(1) การแตงตั้งคณะกรรมการ/บุคคล/จัดตั้งหนวยงาน
(2) การใหความเห็นชอบหลักสูตร
(3) การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ “ราง” พระราชกฤษฎีกา
(4) การอนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตร
(5) การอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์
(6) การอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(7) ท่ัวไป เชน การพิจารณายอมรับวารสารเปนวารสารเผยแพรผลงานทางวิชาการการกําหนด

อัตราเงินเดือนคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนตน
(8) ประมวลภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป 2556 – 2557

มติท่ีประชุม
รับทราบรายงานประจําป พ.ศ. 2556 - 2557 ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และ

สภามหาวิทยาลัยฯ มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงรายงาน  ดังนี้
1. เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. กรณีภาระงานปกติ เชน อนุมัติปริญญา เปนตน ใหทําเปนรายการสรุปไมแยกเปนการประชุม

รายครั้ง
3. พิจารณาลงเฉพาะเรื่องหรือมติท่ีสําคัญมีสาระ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 4/2558 ในวันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดงุชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


