
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 1/2555 

วันอังคาร ที่  24  มกราคม  พ.ศ.  2555  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

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

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

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
17. นายชัยราช  จุลกัลป์ หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย             ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                       เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชมุ   
6. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
7. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม  
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ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวหทัยกาญจน์   คงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  ผศ.ดร.นิตย์  หทัยวสีวงศ์  สุขศรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 , 4.2.3 , 4.2.4 
  4.2.5  และ 4.2.6 
 4.  อาจารย์ปิยตา  สุนทรปิยะพันธ์   อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
5.  อาจารย์ศราวุธ  ทองเนื้อห้า  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
6.  อาจารย์ภัทรวดี  อินทปันตี  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
7.  อาจารย์ไพศาล  นาคกราย  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
8.  อาจารย์สงบ  สิงสันจิตร  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
9.  ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
10.  อาจารย์เพชร  ขวัญใจสกุล อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ 

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
11. อาจารย์โสภา  ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.1 และ 5.2 
12. นางวีณา  นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.1 และ 5.2 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ตามที่กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สํานักงาน 

ราชเลขานุการในพระองค์  ได้มีหนังสือ ที่ พว 0005.1/5892  ลงวันที่  31  ธันวาคม  2554  แจ้ง
กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในส่วนภูมิภาค  
ประจําปีการศึกษา  2553 – 2554  โดยมีกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา           
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้  ในระหว่างวันที่  27 – 29 ตุลาคม  2555  ณ  หอประชุม 
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2.  ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
พ.ศ.  ....  ต่อสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  บัดนี้พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
พ.ศ.  2555  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 129  ตอนที่ 8 ก  วันที่  19  มกราคม  2555                  
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20  มกราคม  2555 โดยมหาวิทยาลัยจะประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมชุดครุยให้กับบัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี 2555 
 3.  ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554  มีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอแนะ               
เชิงนโยบายแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา  ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ  โดยให้ยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                        
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์บอกข่าวต่อสังคมว่าการดําเนินการ                       
จัดทําร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยใหม่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอน  และ                         
การหลอมรวมมหาวิทยาลัยต้องเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วย  
   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2554  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2554   โดยมีการแก้ไข  ดังนี้   

หน้า 9  เพิ่มเติมหัวข้อ “ระเบียบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการ                   
หรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง”  

หน้า 17 บรรทัดที่ 2  
แก้ไขข้อความจาก “1. ควรให้กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อ  

เนื่องจากมีการอธิบายกระบวนการวิธีการวิจัยไม่สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย” เป็น              
“1. ควรให้กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อ เนื่องจากมีการอธิบาย            
การสุ่มตัวตัวอย่างที่ผิด  การแปลความหมายและการสมมุติฐานที่ผิด  เช่น  การเปรียบเทียบผู้เข้า            
อบรมความรู้หลังจากเข้าอบรมต้องมีความรู้มากกว่าก่อนเข้าอบรม”    
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บรรทัดที่ 19 เพิ่มเติม “ลงวันที่  26  มกราคม  2554” 
        

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  รายงานการดําเนินการตามนโยบาย 
 3.1.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

            ครั้งที่ 12/2554   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) ที่ประชุมมีมติ 

1. รับทราบและมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานในตําแหน่ง
คณบดีพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
  2. ให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน               
ในตําแหน่งคณบดีไปปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ  และให้คณะที่ได้คะแนนการประเมินตามตัวชี้วัด
ต่ํากว่า  4  คะแนน  จัดทํารายงานแนวทางการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตัวชี้วัดนั้นๆ  ให้ดีขึ้น   
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ      
การศึกษาทราบมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว  เพื่อแจ้งประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  และคณะต่างๆ ทราบเพื่อดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย  
  ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) ที่ประชุมมีมติ 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  จํานวน  5  ชุด  ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนา  ดังนี้ 
(1) ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   อนุกรรมการ 
(3) ผศ.อภิชาติ   พัฒนวิริยะพิศาล    อนุกรรมการ 
(4) นายอาดือนา   นิโด ประธานสภาคณาจารย์ ฯ อนุกรรมการ 
(5) ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
(6) เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  1  คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
(7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
 จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนา  
อาทิเช่น  การกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนฯ การกําหนดมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ 
การจัดตั้ง  ยุบรวบ และยกเลิกหน่วยงาน การรับสถาบันอื่นเข้าสมทบ  เป็นต้น  เสนอคณะกรรมการ 
จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาออกใช้บังคับ 
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2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  ดังนี้ 

(1)  นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 

(3) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์   กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  อนุกรรมการ 
 (4) นางศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
 (5) ผู้อํานวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
 และเลขานุการ  
 (6) เจ้าหน้าที่กองคลัง  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

(8) เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพย์สิน  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 

 จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับงานงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ              
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เสนอ
คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการ             
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 

(1)  นายแพทย์บรรจบ มานะกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  อนุกรรมการ 
 (3) นายพิชัย  สุขวุ่น         กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   อนุกรรมการ 
 (4) นายสมปราชญ์   วุฒิจันทร์  อนุกรรมการ 
 (5) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ  
 (6) เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล               

ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานวิชาการ  ดังนี้ 

(1)  รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 

 (3) ผศ.สมพร  โตใจ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  อนุกรรมการ 
 (4) รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  อนุกรรมการ 
 (5) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ อนุกรรมการ 
        และงานทะเบียน และเลขานุการ  

 (6) เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 

 จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554  ลงวันที่  26 
ตุลาคม  พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา  ดังนี้ 

(1)  นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย อนุกรรมการ  
 (3) นายนิกร  บุญญานุกูล อนุกรรมการ  
 (4) นายสมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา อนุกรรมการ  
 (5) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา อนุกรรมการ 
 และเลขานุการ 

(6) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 

  จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานด้านกิจการ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554                          
ลงวันที่  26 ตุลาคม พ.ศ.  2554)  เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทาบทามบุคคลภายนอกที่เป็นอนุกรรมการ  และ                   
จัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน  5  เรื่อง  เพื่อเสนอนายกสภาฯ  พิจารณา               
ลงนาม  ดังนี้ 
  (1) เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                             
สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนา   
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  (2) เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน   
 (3) เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                              
สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล   
 (4) เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                              
สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานวิชาการ   
 (5) เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                              
สุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์) มีข้อสังเกตว่าตามที่มหาวิทยาลัย                
ได้ขอหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระ                          
งานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ  โดยขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา                     
การออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัด
การศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  2548  โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
พ.ศ.  2547  มาตรา 18 (12)  นั้น  สภามหาวิทยาลัยฯ  สามารถมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยไปออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา                  
ภาคปกติ  พ.ศ.  2552  ได้หรือไม่  และหากต้นสังกัดของหน่วยงานไม่สามารถให้คําตอบได้ควรส่ง                   
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องดังกล่าว 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                               
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2554) ตามที่มหาวิทยาลัยแก้ไขตาม 
ข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
และคณะวิทยาศาสตร์ฯ กําลังดําเนินการนําส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
และการผลิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2554)  ตามที่มหาวิทยาลัยแก้ไขตามข้อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อ ส.ก.อ. ทราบเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)                      
โดยให้มีผลกับนักศึกษาที่เปิดรับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
และคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  กําลังดําเนินการนําส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)  ต่อ ส.ก.อ. ทราบเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อขอขยายระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็น           
ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
จากเดิมให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวภายใน ปีการศึกษา  2555  เป็นปรับปรุงให้
สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2556 และให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและ
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ปรับปรุงหลักสูตรที่เหลือให้แล้วเสร็จ  พร้อมเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ                
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเฉล่ียเดือนละ 5 – 6 หลักสูตร  ตามความเหมาะสม  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัย
แล้ว  เพื่อให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  จัดทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต               
ให้ขยายเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ฯ  และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้กําหนดให้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2555  ในวันที่  19  มกราคม  2555  เพื่อพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร           
ที่เหลือให้แล้วเสร็จ   
  ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  ว่าที่ร้อยตรีณฐภัทร  ถิรารางค์กูล  ผู้แทน
อาจารย์คณะนิติศาสตร์  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์แทนกรรมการที่ลาออก 
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ 035/2554            
เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์แทนกรรมการที่ลาออก  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554  
เรียบร้อยแล้ว  และฝ่ายเลขานุการสภาฯ แจ้งคําสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
  ระเบียบวาระที่ 4.3.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 145 คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท  จํานวน 20 คน  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 5.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรอง              
อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2554 ระเบียบวาระที่                  
             3.1.2 (1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย     
                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น) มีข้อสังเกตว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
จํานวน  369,628,816  บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) 
หากมหาวิทยาลัยจะออกประกาศเกี่ยวกับการเงินควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เกี่ยวกับการเงินรองรับ  และตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 – 2554  ลงวันที่ 
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23  ธันวาคม  2554  นั้น  ควรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือไม่  จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาหรือมอบหมายคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาประกาศ            
ดังกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับการเงินได้หรือไม ่  
 มติที่ประชุม 
 ประธานที่ประชุมมอบคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน  (คุณฉวีวรรณ  สุคันธรัต                 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน)  ไปพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออก             
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2553 – 2554  ลงวันที่  23  ธันวาคม  2554 หรือไม่  และหากไม่มีระเบียบ 
เกี่ยวกับการเงินรองรับ  ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวจัดทํา “ร่าง” ระเบียบเกี่ยวกับการเงินเสนอ                 
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
  

3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยฯ    
     แต่งตั้ง 

 3.2.1 เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ                     
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  -ไม่มี- 
   

 3.2.2 (1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่  29  
พฤศจิกายน  2554  ได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 030/2554  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ลงวันที่  29 พฤศจิกายน  2554  เพื่อดําเนินการ 
สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แทน  นางมาลี  ล้วนแก้ว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 
  2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย                         
ในข้อ 1  ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดตั้ง  การบริหาร  
และการดําเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2552  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี          
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  เพื่อให้ได้บุคคลเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกหรือเห็นชอบแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แทนนางมาลี                  
ล้วนแก้ว  ซึ่งครบวาระการดาํรงตําแหน่ง  ดังนี้ 
   2.1 คณะกรรมการสรรหา ฯ  โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  ข้อ 8                  
และข้อ 9 ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เรื่องการเสนอชื่อบุคคล                 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  (ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2554               
เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2554)  โดยกําหนด  ดังนี้ 
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(1) ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ  ได้แก่  บุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นข้าราชการ                  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  หรืออาจารย์ประจําตามสัญญาที่ปฏิบัติ
ราชการในตําแหน่งอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ครบ  2  ปี  นับถึงวันเสนอชื่อ 

(2) ผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  ได้แก่  บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551  
และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภา                        
การพยาบาล (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 4)  

(3) วิธีการเสนอชื่อ  คณะกรรมการฯ ประชุมผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในวันศุกร์ ที่  23  ธันวาคม  2554 

(4) การนับคะแนน  คณะกรรมการฯ  จะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
และพิจารณากลั่นกรองให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจํานวนไม่เกิน  3  คน  แล้วจดัทําบัญชีรายชื่อตามลําดับ               
อักษร  พร้อมประวัติ  ข้อมูล  วิสัยทัศน์  และนโยบายการปฏิบัติงานตามแบบที่คณะกรรมการ             
สรรหาฯ  กําหนด 
  2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ  ประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2554                   
เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  จํานวนผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
31  คน 

- ใช้สิทธิ์เสนอชื่อในที่ประชุม    15 คน 
- ใช้สิทธิ์เสนอชื่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน   
- ใช้สิทธิ์เสนอชื่อเป็นจดหมาย (ลับ)    4 คน 
รวมผู้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ฯ  จาํนวน  29  คน  (ไม่มาใช้สิทธิ์จํานวน  2  คน) 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   

2  คน  คือ 
1. นางมาลี ล้วนแก้ว 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี   พุ่มประไวทย์   
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี   พุ่มประไวทย์  ขอสละสิทธิ์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาความเหมาะสม                            
ในการ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ของ นางมาลี  ล้วนแก้ว เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย               
เพื่อที่สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง  นางมาลี  ล้วนแก้ว  เป็นคณบดี              
คณะพยาบาลศาสตร์ 

มติที่ประชุม       
 มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและแต่งตั้ง  นางมาลี  ล้วนแก้ว  เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีข้อมูลผลการประเมินคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในวาระการดํารงตําแหน่งที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณา 
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 2. ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และ 
วิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสรรหาคณบดีและวิธีการเสนอชื่อ  เพื่อ                    
สรรหาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งคณบดีได้ 

 3. ไม่ควรบันทึกข้อมูลคะแนนความถี่ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
         -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
        : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2548  เมื่อวันที่ 28 กันยายน  

2548  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์จากหลักสูตร
กลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสอนเป็น“หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  และในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่  18  เมษายน  2551  สภา มหาวิทยาลัยฯ  ได้พิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิด                
ทําการสอนหลักสตูรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ข้อ 10 กําหนดให้ “หลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป           
และสําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วตอ้งปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา  
2555” 
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับสถานการณ์โลกมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม            
ที่ประชาชนในประเทศจะต้องใช้เทคโนโลยีทางฟิสิกส์และสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา           
และสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  ตลอดจนให้บุคคลสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง            
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้   สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่  22  ธันวาคม 2554                      
จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร                      
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  ต่อไป 
  มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  : หลักสูตรวิทยาศาสตร                
บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอ 
หลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาควรสร้างตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม              

กับหลักสูตรปรับปรุงว่าได้เปลี่ยนแปลงในประเด็นใดบ้าง  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลง  และควรเพิ่มจุดเน้นในหลักสูตร 2 – 3  ประเด็น  เช่น  ประชาคมอาเซียน  การเรียน         
การสอนที่บูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการในทุกหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา             
และการเสนอหลักสูตรปรับปรุงให้มีข้อสรุปประมาณ 1 หน้า  เกี่ยวกับสาระที่ปรับปรุงและหลักสูตร
ปรับปรุงในขณะนี้ควรมีสาระเกี่ยวกับการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 

2. หน้า 63 บรรทัดที่ 12 แก้ไข “พ.ศ. 2554” เป็น “พ.ศ. 2555”   
       บรรทัดที่ 13 แก้ไข “พ.ศ. 2555” เป็น “พ.ศ. 2554” 
3. ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีการค้นคว้าวิจัย  โดยมีเนื้อหาอยู่ในคําอธิบาย

รายวิชา  และควรมีวัตถุประสงค์และกระบวนการเรียนรู้อยู่ในรายวิชาด้วย 
4. ควรเขียนปรัชญาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจัดเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์   
5. ควรให้นักศึกษาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  เพื่อเพิ่มโอกาส               

ให้บัณฑิตได้มีงานทําหากผู้ประกอบการพอใจกับการฝึกงานของนักศึกษาที่มีผลการประเมินระดับดี 
6. หน้า 80 ควรสร้างตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
7. หน้า 94 ควรเพิ่มรายละเอยีดด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญกับการสอน                  

ที่เน้นการวิจัย  และประเด็นอื่นฯ  ที่สําคัญเป็นเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
8. มหาวิทยาลัยควรร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานวิชาการ                            

ที่สามารถสนับสนุนให้อาจารย์ชาวต่างชาติเข้ามาสอนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
   

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
        : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่  4/2551  เมื่อวันที่  18               
เมษายน 2551  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  สาขาวิชานิเทศ             
ศาสตร์ จากหลักสูตรของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
เปิดสอนเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 
     จากกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงเปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์              
ในฐานะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ซึ่งไม่ตรงกับชื่อสาขาวิชา จึงส่งผลกระทบต่อภาวะ                  
การมีงานทําของบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 เพื่อให้ชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรตรงกับชื่อหลักสูตร  และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 10              
ที่กําหนดให้  “หลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป”          
ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้  
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 มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2555)  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม                
2554  และสภาวิชาการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2555)  โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไข               
หลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตรให้                  
สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
2. หน้า 1 ควรตรวจสอบความถูกต้องการเขียนชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา 
3. หน้า 8 งบประมาณรายรับ  และงบประมาณรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาสูงมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
        : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรใหม่  

   พ.ศ.  2555) 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ)  ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาดังกล่าวไม่สามารถสมัครงานในบางหน่วยงานได้ เนื่องจาก
หน่วยงานต้องการชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 เพื่อให้ชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรตรงกับชื่อหลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ข้อ  10                               
ที่กําหนดให้ “หลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป”             
ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา “หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2555)”  ซึ่งสภาวิชาการ 

ในการประชุมครั้งที่  3/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2554  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ                  
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2555)  ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2555)  โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไข               
หลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตรให้                  
สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําหลักสูตรที่สามารถสร้างผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
2.  ควรให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ที่สามารถวางแผนทางธุรกิจและสามารถเป็น

ผู้ประกอบการในเบื้องต้นได้  ซึ่งอาจจะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3  เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  โดย                       
ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนานักศึกษาต่อไป 

3. เนื้อหาการสร้างบุคคลให้เป็นผู้ประกอบการควรใส่ในคําอธิบายรายวิชาด้วย 
4. ควรมีรายวิชาเศรษฐศาสตร์อาเซียน   
5. ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให้มีการวิเคราะห์  วิพากษ์  เนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์                          

ที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
 

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
        : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน               
2551  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (4  ปี)  จากหลักสูตรของสํานักงาน              
สภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนเป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ข้อ 10  กําหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ภายในปี
การศึกษา 2555  
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน           
สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2554  จึงได้พิจารณาหลักสูตร 
บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  และมีมติเห็นชอบให้นําเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร                    
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต       
สาขาวิชาการบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไข               
หลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตร                       
ให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรเขียนเจตนารมณ์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นรูปแบบเดียวกับที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตร                 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

2. หน้า 2 ข้อ 6.1 แก้เป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. 2555” 
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3. ควรปรับปรุงแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้มีคําเชื่อมประโยคและมีเนื้อหาสาระ             
กระชับรัดกุมและไม่ควรใช้ภาษาฟุ่มเฟือย   

4. หน้า 26 ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาใหม่ 
5. ควรมีรายวิชาบัญชีชุมชน  เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือนให้กับภาค               

ประชาชนในท้องถิ่น 
6. ควรมีหลักเกณฑ์วิธีการคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน 

 

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
        : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตร  
        ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548  เมื่อวันที่  28             
กันยายน  2548  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและ            
การธนาคาร  จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานีเปิดสอนเป็น  “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่                      
25 กรกฎาคม 2551  สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  ฉบับปรับปรุง  ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  และมหาวิทยาลัยได้ทําการเปิดสอน 
หลักสูตรสาขาวิชาดังกล่าวถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                  
พ.ศ. 2552  ข้อ 10 กําหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศ                   
ดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2555  
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน          
สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2554  จึงได้พิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555)  และมี           
มติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555)  ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

ไม่เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรบริหารธุรกิจ                    
บัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให้คณะวิทยาการ                    
จัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และ  
เสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีเหตุผลและประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร  โดยอ้างอิงบริบทการเปลี่ยนแปลง 

ของเศรษฐกิจและสังคม   
2. ควรมีรายวิชาที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม   
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3. ควรปรับปรุงแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาเป็นรูปแบบเดียวกันให้มีคําเชื่อมประโยค                        
และมีเนื้อหาสาระกระชับรัดกุมและไม่ควรใช้ภาษาฟุ่มเฟือย   

4. วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
5. หน้า 7 งบประมาณรายรับ  และงบประมาณรายจ่ายไม่สมดุลกัน  โดยรายรับน้อยกว่า 

รายจ่ายหากเปิดสอนจะเป็นภาระกับมหาวิทยาลัยในด้านงบประมาณ 
6. หน้า 24 และหน้า 25 กลุ่มวิชาเอกบังคับมีการเรียงลําดับรหัสรายวิชาไม่ต่อเนื่องกัน                           

ควรจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และรหัสรายวิชาเดียวกัน  2  แห่งไม่เหมือนกัน   
 

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2555) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  
2551  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ (4 ปี)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจจาก                       
หลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอน                   
เป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”                  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                     
พ.ศ. 2552 ข้อ 10 กําหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แลว้ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศ                   
ดังกล่าวภายใน  ปีการศึกษา 2555  
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน           
สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2554  จึงได้พิจารณา                
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ                            
มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุง             
แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตร                       
ให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงว่าได้เปลี่ยนแปลง                         
ในประเด็นใดบ้าง  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ  สังคมมีการเปลี่ยนแปลง  และควรเพิ่มจุดเน้นเรื่อง 
ประชาคมอาเซียน 

2. ควรเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้มีเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีจิตสํานึก                  
ในการเสียสละเพื่อสังคม (CSR)  

3. หน้า 9 ข้อ 2.8 ตัดคําว่า “และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย” ออก 
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4. หน้า 32  รายวิชาหลักการตลาดควรเพิ่มเนื้อหาสาระในคําอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับ                        
“การสื่อสารประชาสัมพันธ์การตลาด” 

5. หน้า 41  รายวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการทั่วไปควรตัดคําว่า “และมีเกรดเฉลี่ยสะสม                
ไม่ต่ํากว่า 2.50” ออก 

6. หน้า 44 รายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  ควรเขียนคําอธิบายรายวิชา                      
ให้ครอบคลุมเรื่องการประชุม  และควรปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาอื่นๆ  ด้วย 
 

4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
        : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2548  เมื่อวันที่  28  กันยายน 

2548  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์จากหลักสูตร
กลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนเป็น “หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และในการประชุม ครั้งที่ 
2/2551  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2551  ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสวนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน  

ประกาศระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  
ข้อ 10  กําหนดให้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวในปี 
การศึกษา  2555 
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน              
สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2554  จึงได้พิจารณา                      
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  และมีมติ                          
เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขา                   
วิชานิติศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบในหลักการสําหรับหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :                     
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  โดยให้คณะ   
นิติศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ               
และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างระบบการเรียนสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์              

กรณีศึกษามาปรับกับตัวบทกฎหมายให้สอดคล้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 
2. หน้า 1 ควรตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
3. หน้า 20 – 23 ควรปรับแผนการศึกษาใหม่  เนื่องจากในชั้นปีที่ 1 – 3 บังคับให้นักศึกษา

ลงทะเบียนหลายหน่วยกิต  ควรเฉลี่ยรายวิชาที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เหมาะสม 
4. หน้า 23 รายวิชาหลักวิชาชีพทางกฎหมายควรปรับวิธีการกําหนดค่าหน่วยกิตใหม่ 
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5. ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งส่วนใหญ่บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ํา 

6. ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาที่มีรูปแบบเดียวกัน  และสามารถสื่อสารให้ผู้สอนและผู้เรียน 
เข้าใจเนื้อหาสาระได้ 

7. หน้า 41 รายวิชากฎหมายทหาร  และรายวิชาการให้คําปรึกษาทางกฎหมายและว่าความ          
ควรปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ 
 

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจ            
ของสภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต            
และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554                  
ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา 
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา         
อนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  18  มกราคม      
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 137  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 19  มกราคม               
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  22  คน  
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                              จํานวน  147   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  22  คน  ประกอบด้วย 
  -  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    7 คน  

-  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    9     คน  
-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    3     คน 
-  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    2     คน 

  -  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    1    คน 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  เพ่ือทราบการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผน                   
  ปฏิบัติการประจําปี  พ.ศ.  2554 
 ด้วยปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี            
เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัยจํานวน  360,107,496  บาท  (สามร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพัน                 
สี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)  เงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน  294,863,600  บาท  (สองร้อย                       
เก้าสิบสี่ล้านแปดหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ             
จํานวน  654,971,096  บาท  (หกร้อยห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)                
ให้แก่หน่วยงานระดับคณะ 8 คณะ สํานัก/สถาบัน 5  หน่วยงาน  หน่วยงานได้นํางบประมาณ                  
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานได้ดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ              
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ผลผลิต ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน                     
ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี                       
พ.ศ. 2554  
 บัดนี้สิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยจึงจัดประเมินผลโครงการ/กิจกรรม           
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  พ.ศ.  2554  เพื่อประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ                    
และกิจกรรมของหน่วยงาน  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบการประเมินผลการใช้จ่าย                        
งบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี  พ.ศ.  2554  ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่ติดตามและตรวจสอบ                          
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

2. ควรจัดทํากราฟแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ  สํานัก/สถาบัน 
  

 5.2  เพื่อทราบการรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555                
                (ไตรมาส 1 ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม 2554 – 30  ธันวาคม  2554) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2555 จํานวน 696,793,190 บาท  (หกร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อย          
เก้าสิบบาทถ้วน)  จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน  จํานวน 327,749,700 บาท  (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 369,043,490  บาท                
(สามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ/สํานัก            
/สถาบัน จํานวน  13  หน่วยงานได้ใช้งบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิตที่จะต้องส่งมอบต่อสํานักงบประมาณเมื่อสิ้น 
ไตรมาส 4  
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 มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัย              
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดในแต่ละไตรมาส   และเมื่อครบรอบตามไตรมาส 1  
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ไตรมาส 1  ตั้งแต่           
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – วันที่ 30 ธันวาคม 2554   จึงเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ               
ของหน่วยงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่มี- 
    

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2555  ในวันศุกร์ ที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555                     
เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    นายชัยราช  จุลกัลป์ 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


