
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 10/2555 

วันพุธ ที่  24  ตุลาคม  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.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
8. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

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

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

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

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

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

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

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
19. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
2. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
3. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม 
4. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นายขจร  จิตสขุุมมงคล 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.  อาจารย์ณัฐวุฒิ   สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) 
 2.  อาจารย์ชฎาภรณ์  สุขศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ  
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  อาจารย์รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 4.  ผศ.วินัย  ชูนวลศรี คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  ผู้เข้าช้ีแจ้งระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 5.  ดร.บรรเจดิ  เจริญเวช อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  ผู้เข้าช้ีแจ้งระเบียบวาระที่ 4.2.2 
  

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกล่าวขอบคุณที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนใหค้ณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ไปศึกษาดูงาน ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  
2 – 14  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้ศึกษาการดําเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย                     
และการจัดการศึกษาของประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา  และนําประสบการณ์จากการไปศึกษา   
ดูงานมาพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. ตามท่ีมหาวทิยาลัยได้จัดทําโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน ประจําปี
งบประมาณ  2555  เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทํางานภายในหน่วยงานต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย  และเป็นการฝึกประสบการณ์การทํางานเพื่อพัฒนาตนเองของนักศึกษา  โดยมีนักศึกษา                
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เข้าร่วมโครงการ  จํานวน  210  คน  มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการประเมินโครงการสนับสนุน                              
ค่าครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน  ประจําปีงบประมาณ 2555  ดังนี้ 
     (1) ผลการประเมินจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจที่เข้า 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.06  ระดับมากที่สุด 
     (2) ผลการประเมินจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  พบว่า  หน่วยงานมีความ                             
พึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.22  ระดับมากที่สุด 

2. ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มผีู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  เนื่องจาก 
เกษียณอายุราชการและอยู่ในตําแหน่งเดิม  จํานวน 2 คน  คือ  

 (1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  พูนเอียด  ตําแหน่งรองอธิการบดี 
 (2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กันตะวงษ์   ตําแหน่งคณบดีคณะครศุาสตร์ 

 3. มหาวิทยาลยัได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรสีัญจร  ณ  วิทยาลัย                   
นานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        
ในระหว่างวันที่ 21 -22  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ซึ่งผลการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมหาวิทยาลัยได้เสนอแผนงาน/โครงการส่วนที่เป็นงบประมาณจังหวัดและจากการเสนอของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  โดยที่ประชุมคณะ 
รัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบ 
    ก. โครงการตามกรอบงบประมาณจังหวัด 

       โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการท่องเที่ยว จํานวน 20,000,000 บาท 
    ข. โครงการนอกกรอบงบประมาณจังหวัด  (รอหนังสือแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี) ได้แก่ 

1. โครงการหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 400,000,000 บาท 
2. โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาแห่งอาเซียน 350,000,000 บาท 
3. โครงการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 560,000,000 บาท 
4. โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพอเนกประสงค์ 84,010,000  บาท 
5. โครงการอาคารหอพักนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี 495,000,000 บาท                          
6. โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ 8,000,000 บาท 

                   รวม 1,897,010,000  บาท 
  รวมงบประมาณในกรอบและงบประมาณนอกกรอบงบประมาณจังหวัดที่มหาวิทยาลัยได้รับ                 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสญัจร  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 1,917,010,000 บาท 
    ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ได้อนุมัติโครงการ 
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ  และควรตรวจสอบว่าโครงการของมหาวิทยาลัยซ้ําหรือเหมือนกับโครงการของหน่วยงาน
ราชการอื่นหรือไม่  และมหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมทีจ่ะทําโครงการดังกล่าวตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อเน้นย้ํามติที่ประชุม 
   

ระเบยีบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  25  กันยายน พ.ศ.  2555  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
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 หน้า 13 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อ 2  
  แก้ไขข้อความจาก “มีภาระผูกพันใดตกติดมาด้วยหรือไม่” เป็น “มีภาระผูกพันติดมาด้วย
หรือไม่”  
 หน้า 20 ระเบียบวาระที่ 5.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อ 3 
  แก้ไขเป็น “3. ให้มหาวิทยาลยัสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้ทําผลงานทางวิชาการ                    
เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” 
          

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
      3.1.1 เพื่อทราบ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 9/2555                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2555  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลโครงการ 
และงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาตามที่เสนอ  และให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  และมหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่ง    
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมี   วิศวกรเป็นกรรมการด้วย  เพื่อทําการประเมินฐานรากอาคาร                 
และตรวจสอบพิจารณาการนํามาใช้ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย และตรวจสอบว่าการบริจาคฐานรากมภีาระ
ผูกพันใดติดมาด้วยหรือไม่ 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (2) พิจารณาเลื่อนค่า  ตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ลับ)  ซึ่งที่ประชุมมมีติเห็นชอบเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556                  
 สํานักงานสภาฯ เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 028/2555 เรื่องเลือ่นค่าตอบแทน
ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลงวันที่  25 กันยายน 
2555 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามเรียบร้อยแลว้  และแจ้งคําสั่งฯ ให้กองการเจ้าหน้าที่และกองคลัง
ดําเนินการแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (3) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี   พ.ศ. ....  ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
 1. เห็นชอบมอบประธานคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ไปพิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  ....  โดยพิจารณาและดําเนินการจาก
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2. มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันามหาวิทยาลัยไปพิจารณาประเมินสถานสภาพของ
มหาวิทยาลัย  และกําหนดแนวทางการพัฒนาและวิธีการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า                   
เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
 ประธานคณะกรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทํา 
“ร่าง” ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม  
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 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24                
ตุลาคม พ.ศ. 2555  ได้ประชุมเพื่อประเมินสถานสภาพของมหาวิทยาลัย  และกําหนดแนวทางการพัฒนา               
และการแก้ปัญหา ของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้าเพื่อเป็นกรอบ  ในการเสนอชือ่ผู้สมควรดํารง                   
ตําแหน่งอธิการบดี  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการแก้ไขหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามข้อสังเกตของสํานักมาตรฐาน  และประเมินผลอุดมศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหาร ธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกตของสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาการจัดการทราบมติ สภาฯ แล้ว และคณะจะดําเนินการเสนอหลักสูตร                 
ให้สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา “ร่าง” จรรยาบรรณของกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา“ร่าง”จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ดังนี้ 

1. นายบัญญัติ   จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
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 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 029/2555 เรื่อง   
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา “ร่าง” จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการ
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ลงวันที่ 25  กันยายน 2555  ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555  เพื่อจัดทําร่างจรรยาบรรณ                 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุ กรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  เพื่อเสนอสภาฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 
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 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติงบ ประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2556  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินไปพิจารณา
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเสนอ             
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2556 ต่อไป และใหม้หาวิทยาลัยใช้กรอบแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2555  สําหรับ                
งานประจําไปพลางก่อน 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทราบมติสภาฯ แล้ว  และ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ กําหนดให้มกีารประชุม  ในวันที่  24  ตุลาคม  2555                          
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2556 ต่อไป   

ระเบยีบวาระที่ 4.3  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้   
    1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 156  คน    

2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน   
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ                 
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา                          
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัย 
        แต่งตั้ง 
        -ไม่มี- 
 

 3.2.2 เพื่อพิจารณา 
          (1) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อการเรียนรูแ้ละคณุภาพ 
       ชีวิตที่ดี และอนุมัติงบประมาณก่อสรา้งหอพักนักศกึษา  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2555  
ระเบียบวาระที่ 4.2.8 “พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา” 
มหาวิทยาลัยได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาและขออนุมัติ
งบประมาณเงินคงคลังสะสมเพื่อใช้ในการก่อสร้างหอพักนักศึกษาจํานวน 165 ล้านบาท นั้น สภามหาวิทยาลัย 
มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา เพื่อนํามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา 
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 คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาได้ดําเนินการ
พิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่  25  กันยายน  
2555 ดังนี ้“คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องดําเนินการ ตามท่ีบริษัท 
พี.เค.พร็อพเพอร์ต้ี (สุราษฎรธ์านี) จํากัด ได้บริจาคฐานรากอาคารหอพักนักศึกษาที่บรษิัทได้ทําการก่อสร้างไว้
ให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งหมดแลว้ ฐานรากของอาคารดังกล่าวจึงตกเป็นสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การรับบริจาค
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ เพื่อทําการประเมินราคาฐานรากอาคาร ตรวจพิจารณาว่าสามารถนําฐานราก
อาคารดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรบ้าง และตรวจสอบว่าการบริจาคดังกล่าวนั้นมีภาระผูกพันใด               
มาด้วยหรือไม่ 
 นอกจากนี้คณะกรรมการ ฯ  มีข้อสังเกตว่า  การที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการก่อสร้างหอพัก                            
นักศึกษาในตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องมาจากจํานวนหอพักนักศึกษาที่มอียู่ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่จะรองรับจํานวนนักศึกษา ซึ่งมปีริมาณเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจํานวนมาก  ทําให้
นักศึกษาต้องไปพักอาศัยเช่าหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย ราคาคอ่นข้างสูง  และมักมีปัญหาเรือ่ง                   
สวัสดิภาพความปลอดภัยอยู่เสมอๆ ดังนั้น โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาที่ตําบลขุนทะเล มหาวิทยาลัย               
ต้องดูแลจัดระเบียบหอพักให้มีสวัสดิภาพที่ดี มีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมเหมาะสม และประหยัดค่าเช่า               
ถูกกว่าหอพักเอกชน” และสภามหาวิทยาลัยมีมติ “เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลโครงการ
และงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาตามที่เสนอและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย” 
 การดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพื่อทําการประเมินราคาฐานรากอาคาร ตรวจพิจารณาว่า
สามารถทําฐานรากอาคารดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรบ้างและตรวจสอบว่าการบริจาคดังกล่าวนั้น      
มีภาระผูกพันตกติดมาด้วยหรือไม่ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังได้พิจารณาตรวจรับและประเมิน
โครงสร้างของฐานรากอาคารหอพักที่ได้รับบริจาคเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในบันทึกข้อความ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างของฐานราก
อาคารหอพัก ลงวันที่  18  ตุลาคม  2555 แนบระเบียบวาระนี้  และคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน  ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 014/2555  ลงวันที่  25  เมษายน  2555  ในการประชุมครั้งที่ 2/2555                 
เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2555  ได้พิจารณาเห็นชอบงบประมาณโครงการก่อสร้างหอพักดังกล่าว  ภายใต้                    
การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อการ  
เรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การเงินและทรพัย์สินได้พิจารณาแล้ว  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ให้มหาวิทยาลยัจัดหาและเพิ่มเติมครุภัณฑดั์งต่อไปนี้ 

(1) จัดหาทีวี LED เพิ่มเติม  และติดต้ังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
(2) เปลี่ยนโถส้วมจากน่ังราบเป็นโถชักโครก 
(3) เปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางเป็นพื้นกระเบื้องอิฐ 
(4) เพิ่มจํานวนกล้องวงจรปิด 
(5) จัดหาลิฟท์ที่มมีาตรฐาน 
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 2. ใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการเปลี่ยนเหล็กที่เป็นสนิมออกและใช้เหล็กใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรง                  
ของฐานราก 

3. ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยเข้าไปบริหารจัดการเอง 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้                       
และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ทั้งนี้  ใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เกีย่วกับ                 
สิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมและการรักษาปลอดภัยนักศึกษา และอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพัก                 
นักศึกษา จํานวน 180,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)  
 ทั้งนี้  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไม่อนมุัติโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้               
และคุณภาพชีวิตที่ดีและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา  จํานวน  3  ราย  คือ 

1. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์  
2. อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ 
3. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น 

 

 3.2.2 (2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   
                       2556 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปี 

   งบประมาณ  พ.ศ.  2556           
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบ                  
ประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังนี้  (1) เงนิผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ                 
และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และ (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและ                    
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  จากแหล่งที่มา                  
ของรายได้ดังกล่าว  คือ   

    (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จํานวน 424,358,214  บาท  (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่น                 
แปดพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน)  

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

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

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

     3. สํานักจดัการทรัพย์สิน  จํานวน  44,992,140  บาท  (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมืน่สองพัน               
หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

2. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2555  ระเบียบ                   
วาระที่ 4.2.4 มีมติเห็นชอบมอบคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรพัย์สินไปพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
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งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ต่อไป  

    คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรพัย์สิน  ในการประชุมครั้งที่  2/2555 วันที่ 24 ตุลาคม  
2555  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี   เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ 
มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 ต่อไป   

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  รวมเป็นเงินจํานวน  470,070,571  บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดหมืน่              
ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ในการเสนอของบประมาณมหาวิทยาลยัควรจัดทําตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย                           

จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในปีทีผ่่านมากับปีปัจจุบัน 
2. ในการเสนอของบประมาณมหาวิทยาลยัเสนอข้อมูลเฉพาะงบประมาณเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย  

ควรเสนอข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยด้วย 
3. มหาวิทยาลยัควรจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 80% ใหห้น่วยงานต่างๆ ไปดําเนินงานตาม                   

โครงการ และงบประมาณที่เหลืออีก 20% ให้อธิการบดีใช้สําหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ                   
การดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย  และหากมีงบประมาณคงเหลือที่หน่วยงานได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  
มหาวิทยาลัยควรนํางบประมาณคงเหลือดังกล่าวสะสมไว้เพื่อใช้ในการจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอน  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  เป็นเงินจํานวน  470,070,571  บาท                       
(สี่ร้อยเจ็ดสิบลา้นเจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 

 3.2.2 (3) พิจารณาสถานภาพของมหาวทิยาลัยและออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
                       สุราษฎร์ธานี เรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ป ี
                       ข้างหนา้ (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควร 
      ดํารงตําแหน่งอธิการบด ี
 ตามท่ี   ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จะครบวาระ                   
การดํารงตําแหน่ง ในวันที่  6 มกราคม  2556 และเพื่อให้การดําเนินการสรรหาอธิการบดีแทนผู้ครบวาระ                 
การดํารงตําแหน่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2555  เมือ่วันที่                   
25  กันยายน  2555 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (3) ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย 
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปพิจารณา 
ประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัย  และกาํหนดแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัย                  
ภายในสี่ปีข้างหน้า เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  ตามข้อบังคับดังกล่าว                          
ข้อ 6 
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 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  วันที่ 
24  ตุลาคม  2555  ได้พิจารณาประเมินสถานสภาพของมหาวิทยาลัย  และกําหนดแนวทางการพัฒนา                   
และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพื่อเป็นกรอบในการ                      
เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสถานภาพของมหาวิทยาลัยและออกประกาศสภามหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556                 
– พ.ศ. 2559)  เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแกไ้ข “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแนวทางการพัฒนา                 
และแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อ                 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  ดังนี้ 

1. วรรคแรกควรกําหนดให้ประกาศดังกล่าวใช้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วย 
2. ควรเขียนนโยบายให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม   
3. ข้อ 3 (4) เพิ่มเติมขอ้ความเป็น “(4) ขยายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมและภาคชุมชนท้องถิ่น...” 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนา                
และแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพื่อเป็นกรอบในการเสนอชื่อ               
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
   

3.2.2 (4) พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องจรรยาบรรณ 
   ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนกุรรมการที่สภามหาวิทยาลยั 
   แต่งตั้ง 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2555  เมือ่วันที่  25  กันยายน 
2555  ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา “ร่าง” จรรยาบรรณของกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี ที่ 029/2555  ลงวันที่  25  กันยายน  2555) 
 คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ได้                  
พิจารณาจัดทําร่างจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว  โดยจะให้มีการขอความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  จึงขอเลื่อนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประกาศสภามหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรอือนุกรรมการ                  
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
 มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตที่ประชุมเลื่อนระเบียบนี้  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับเป็น
จรรยาบรรณเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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3.2.2 (5) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเชา่เกิน 
             เดือนละ 20,000 บาท  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2555  
ระเบียบวาระที่ 4.2.6 ซึ่งมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ให้ความเห็นชอบอัตราค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเช่าเกินเดือนละ 20,000 บาท” และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ “ให้มหาวิทยาลัย               
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานโครงการไอทีสแควร ์โดยให้คณะกรรมการฯ 
จัดทําข้อมูลความเป็นมาของการดําเนินการในการทําสญัญาเช่าพ้ืนที่ตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งข้อมูล
จํานวนนักศึกษา สัญญาเช่าฉบับเดิม และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน                
และทรัพย์สินพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา” 
 บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานโครงการ                   
ไอทีสแควร์ และคณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอข้อมูลตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติต่อคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรพัย์สินแล้ว 
 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่   
014/2555 ลงวันที่  25  เมษายน  2555) ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2555                        
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการเช่าพ้ืนที่ของอาคาร
สํานักงานของโครงการไอทีสแควร์ ทีม่หาวิทยาลัยแต่งต้ังเสนอ (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
1591/2555 ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2555) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเช่าเกิน
เดือนละ 20,000 บาท กรณคี่าเช่าพ้ืนที่อาคารสํานักงานไอทีสแควร์ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สินพิจารณาแล้ว 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณคีา่เช่าเกินเดือนละ 20,000 บาท กรณีค่าเช่าพ้ืนที่อาคาร
สํานักงานไอทีสแควร์ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิเสนอ 
 

3.2.2 (6) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบติั หลักเกณฑ์ 
             และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 

 ตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารา่งระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2555 ลงวันที่  25  เมษายน  2555) ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 ลงวันที่  26  สิงหาคม  2555  ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (3)              
เพื่อ “พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ                      
สรรหาคณบดี พ.ศ. ....” โดยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ “แต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมข้อมูล                  
และจัดทําข้อมลูเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาคณบดี คณะนิติศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ตลอดจนปัญหาข้อกฎหมายในการดําเนินการสรรหาคณบดี คณะนิติศาสตร์ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  ลงวันที่  23  สิงหาคม  2554  เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                   
เพื่อวินิจฉัย” ก่อนที่จะดําเนินการพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 
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 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทําข้อมลูเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์      
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 027/2555 ลงวันที่  26  สิงหาคม  2555  ได้ประชุมครั้งที่ 
1/2555  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2555  ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมายที่จะเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้การดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ 
อย่างไรก็ดีคณบดีของคณะต่างๆ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย                         
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2552 ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2552  ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนี้จะครบ                   
วาระการดํารงตําแหน่งคณบดี  4  ปี  ดังนี้ 
 1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว วันที่  12  กุมภาพันธ์  2556 
 2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์ 
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2556 
 เพื่อให้การดําเนินในการสรรหาคณบดีแทนคณบดีที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณะดังกล่าว                
ได้ดําเนินการให้ได้บุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดี ในการบริหารงาน              
ของคณะได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                     
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....  แทนขอ้บังคับเดิม ทั้งนี้  ในส่วนของการ
ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ก็ให้ดําเนินการไปตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  
8/2555  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2555  ต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาออกข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบติั หลักเกณฑ์ และวิธีการ                 
สรรหาคณบดี พ.ศ. .... 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมให้ถอนระเบียบวาระนี้  และมอบให้เลขานุการสภาฯ ไปดําเนินการติดตามเรื่องการตอบ                  
ข้อหารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 

 3.2.2 (7) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบปฏิทนิการดําเนนิงานและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
                       อธิการบดี ประเภทตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูท้รงคุณวุฒิและ                      
                       จากผู้ทรงคุณวุฒใินทอ้งถิ่น 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่  25  กันยายน  2555 ได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  2555  และมอบเลขานุการ              
สภาฯ จัดทําปฏิทินการดําเนินงานในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  ซึ่งจะครบ                      
วาระการดํารงตําแหน่ง  ในวนัที่  6  มกราคม  2556  
 ข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  2555  ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสรรหา  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 (1) กรรมการจาํนวนสองคน  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
 (2) กรรมการจาํนวนหนึ่งคน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
 ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เลือกกันเองเพื่อทําหน้าที่ประธานหนึ่งคนและรองประธานหนึ่งคน 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ 
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 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2555 ประธานที่ประชุม 
ได้เนินการให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเลอืกกันเองเพื่อเป็นกรรมการตาม (1) ปรากฏว่าได้ตัวแทนกรรมการ
สภาฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ  2  ท่าน  คือ 

1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช 
2. นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิในทอ้งถิ่น  ได้แก่  นายชุมพล  กาญจนะ  
และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3  ท่านได้เลือกกันเองเพื่อทําหน้าที่ประธานหนึ่งคนและรองประธานหนึ่งคน 

ปรากฏผลการเลือกกันเอง ดังนี้ 
 1. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
 2. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน 
 3. นายชุมพล  กาญจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น    กรรมการ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 6  มกราคม 2556 และแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

 

ที่ กิจกรรม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 
 

สภามหาวิทยาลัยฯ  ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2555 

25 ก.ย. 2555 
(ประชุมสภาฯ ครั้ง

ที่ 9/2555) 

สภามหาวิทยาลัยฯ  

2 สภามหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบาย แนวทางการ
พัฒนา และแกปั้ญหามหาวิทยาลัย  ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2559) 

24 ต.ค. 2555 
(ประชุมสภาฯ ครั้ง

ที่ 10/2555) 

สภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 

3 ต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 

24 ต.ค. 2555 สภามหาวิทยาลัยฯ  

4 มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ได้กรรมการตัวแทน
บุคลากรในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
จํานวนสองคน 

ภายในวันที่ 6 พ.ย. 
2555 

มหาวิทยาลัยฯ  

5 กรรมการจํานวนสองคน จากผู้ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีจํานวน 1 คน และคณบดี ผู้อํานวยการ
ศูนย์/สํานัก/สถาบัน จํานวน 1 คน 
 

6 พ.ย. 2555 สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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6 กรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาอธิการบดี 
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ข้อบังคับ
กําหนดให้แล้วเสร็จ 

7 พ.ย.– 14 ธ.ค. 
2555 

คณะกรรมการ   
สรรหาอธิการบดี 

 

7 สภามหาวิทยาลัยประชุมเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี 

25 ธ.ค. 2555 
(ประชุมสภาฯ ครั้ง

ที่ 12/2555) 

สภามหาวิทยาลัยฯ  

8 ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
อธิการบดี 

25 ธ.ค. 2555    
เป็นต้นไป 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

 

9 พิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 

25 ธ.ค. 2555 
(ประชุมสภาฯ ครั้ง

ที่ 12/2555) 

สภามหาวิทยาลัยฯ  

 

 2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจกิายน 2555 (ตามปฏิทิน                 
การดําเนินงานในการสรรหาอธิการบดีฯ)  ดังนี้ 
     (1) นายบัญญัติ จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
     (2) รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน 
     (3) นายชุมพล กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
 สําหรับผู้แทนบุคลากรจํานวนสองคน  และกรรมการจํานวนสองคน  ซึ่งผู้ดํารงตาํแหน่ง                             
รองอธิการบดี  เลือกกันเองหนึ่งคน  และผูดํ้ารงตําแหน่งคณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันและผู้ดํารง                       
ตําแหน่งเทียบเท่าคณบดี  เลอืกกันเองหนึ่งคน  ให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการให้ครบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต่อไป  
        

 ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

      -ไม่มี- 
 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
     4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  

               หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์  (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                
ทางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที ่ 13 
กรกฎาคม  2555  จึงได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลกัสูตร                 
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ปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  โดยให้แก้หลักสูตรดังกล่าว  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ                      
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร
หลักสูตรการศกึษาที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555                   
ลงวันที่ 30 มีนาคม  2555 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตาม                  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552                     
ตลอดจนระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ                     
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2555  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา                 
การจัดการโลจิสติกส์  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2555)  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแกไ้ขหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสตูรปรับปรุง   
พ.ศ.  2555) ดังนี้ 

1. หน้า 5 ควรเขยีนปรัชญาใหม ่
2. หน้า 6 วัตถุประสงค์ควรเขียนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 
3. หน้า 14 รายวิชาสัมมนาและวิธีวิจัยทางด้านโลจิสติกส์  ควรแยกออกเป็น 2 วิชา 
4. Curriculum mapping ควรเพิ่มเติมคุณธรรมและจริยธรรมในบางรายวิชาด้วย  
5.  คณะวิทยาการจัดการไม่ควรใช้วิชาแกนกลางร่วมกัน  ควรกําหนดรายวิชาที่มีความเหมาะสม                  

กับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
6. จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรไม่ควรเกิน 130 หน่วยกิต  ซึง่ควรไปพิจารณาว่ารายวิชาใดที่มี                

เนื้อหาคล้ายกันให้ยุบรวมเป็นรายวิชาเดียวกัน 
มติที่ประชุม 

 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ (หลักสูตรปรับปรุง                              
พ.ศ.  2555)  โดยให้ดําเนินการแก้ไขหลักสตูรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง    
                  พ.ศ.  2555) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2551                 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากหลักสูตร
กลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม)  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนเป็น “หลักสูตร                
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดยได้มี                  
การปรับปรุงเนื้อหา จํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและตามเกณฑ์มาตรฐาน                       
หลักสูตร  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อ 10                     
กําหนดให้ “หลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  และสําหรบั 
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา 2555” 
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่  29 มีนาคม  
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2555 จึงได้พิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2555)  โดยให้แก้หลักสูตรดังกล่าว  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา               
ที่สภาวิชาการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30 มีนาคม  2555  
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว  ตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2555)   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  2555) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้พิจารณาแกไ้ขหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.  2555  ดังนี้ 
1. หน้า 12 ใหใ้ส่ข้อความ “กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หนว่ยกิต  ให้เลือกเรียน                  

รายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา  และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา” 
2. หน้า 15 รหสัวิชา BPA0226 กฎหมายอาญา 1 และรหสัวิชา BPA0227 กฎหมายอาญา 2 

ให้ไปใช้รหัสวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
 3. หน้า 17 รายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ควรเขียนโครงสร้างของหน่วยกิต                    
ให้ถูกต้อง 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ.  2555)  โดยให้ดําเนินการแก้ไขหลักสตูรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สํานักและสถาบัน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจหน้าที่ 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจํา                
ส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย              
ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง               
ในสาม” 
 กรณีดังกล่าวได้กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ                
ประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานกั วิทยาลัย ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น                   
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับองค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง                    
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้แล้ว 
 บัดนี้  สํานักศลิปะและวัฒนธรรมได้ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณาแต่งต้ังกรณีกรรมการจากบุคคลภายนอก  ซึ่งได้มีเอกสารทาบทามแล้ว 
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ               
วัฒนธรรม 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                          

สุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
1. ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม      ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม      กรรมการ 
3.  นายจงรัก  ทรงรัตนพันธ์ุ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4.  นางศศิธร  สุวรรณมณี (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
5.  นายมนตรี  เพชรขุ้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
6.  นางสาวพจนารถ  โรจโนดม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
7.  นายกิตติ  ชินเจริญธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ                  

และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1.  วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวฒันธรรมให้สอดคล้อง             

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสํานักศิลปะและวฒันธรรม  หรอืตามที่ผู้อํานวยการ                  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมาย 
 

4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สํานักและสถาบัน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจหน้าที่ 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจํา               
ส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                
ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง              
ในสาม” 
 กรณีดังกล่าวได้กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับองค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และอํานาจ               
หน้าที่ของคณะกรรมการไว้แล้ว 
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 บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาแต่งต้ัง  กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอก  ซึ่งได้มีเอกสารทาบทามแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ข้อสังเกตและข้อเสนแนะ 
 ควรเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด้วย  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ดังนี้ 

1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 
3.  รศ.ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4.  รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
5.  ดร.สมหมาย  คชนาม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
6.  นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
7.  นายวิรัตน์  ธรรมบํารุง (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ                  

และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1.  วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้อง             

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือตามที่ผู้อํานวยการ                  

สถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย  
 

4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
นานาชาติการท่องเที่ยว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2555  
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้วิทยาลัยนานาชาติ ฯ ดําเนินการสรรหาและทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ                   
ในด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ  เสนอสภามหาวทิยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ                           
ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวต่อไป 
 บัดนี้  วิทยาลยันานาชาติการท่องเที่ยว  ได้เสนอกรรมการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภามหาวิทยาลัย                        
มีมติและได้ทาบทามเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ                  
การท่องเที่ยวต่อไป 
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

สุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว      กรรมการ 
3.  ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4.  นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
5.  นายภาณุ  วรมิตร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
6.  นายสมเชาว์  โกศล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 
7. หัวหน้าสํานักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว   กรรมการ                  

และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                  

ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติ                         

การท่องเที่ยว                  
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวหรือตามที่คณบดี                   

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมอบหมาย                                    
  

 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 10/2555  เมือ่วันที่  18  ตุลาคม      
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 67  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่  15 ตุลาคม  พ.ศ. 2555               
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  6  คน   



 

 

20 
 

 

 

มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังนี้   
    - ระดับปริญญาตรี  จํานวน  67  คน  และ 

- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  6  คน  ดังนี้ 
  (1)  ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    5 คน  

(2)  ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    1 คน  
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม-ี 
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2555  ในวันอังคาร ที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2555                     
เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 19.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


