
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 10/2556

วันอังคาร ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
10. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
11. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

15. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
19. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ลาประชุม

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2 และ 4.2.3
2. อาจารยมาลี  ลวนแกว คณบดคีณะพยาบาลศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
3. อาจารยจีรติ  พูนเอียด อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
4. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแสดงความยินดีกับกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ 2 ราย  คือ
1. ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ท่ีไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556
2. นายสมพร  ใชบางยาง ในฐานะนายกสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ท่ีไดนําทีมวอลเลยบอล

หญิงทีมชาติไทยไดแชมปเอเชีย 2013 ครั้งท่ี 17
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีกําหนดการเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพสมเด็จพระพุฒาจารย

(เก่ียว  อุปเสโณ) ในวันเสาร ท่ี 5 ตุลาคม 2556 ตั้งแตเวลา 13.30 น. ณ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพฯ  จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมงานดังกลาว
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 9/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคาร

ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
1. ระเบียบวาระท่ี 4.3 หนา 11 ขอ 5 แกไขขอความจาก “ควรใหอาจารยทํางานวิจัยรวมกับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา” เปน “ควรใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทํางานวิจัยรวมกับอาจารย”
2. ระเบียบวาระท่ี 4.3 หนา 12 มติท่ีประชมุ ตัดคําวา “ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ” ออก
3. ระเบียบวาระท่ี 6.1 หนา 12 บรรทัดท่ี 19 ตัดคําวา “(นองวรรณ)” ออก

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 9/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย
พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. 2556

นายกสภาฯ ลงนามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 เรียบรอย
แลว และกองการเจาหนาท่ีแจงคณะ/วิทยาลัยทราบขอบังคับดังกลาวแลว และคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
วิชาการ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 3/2556 ในวันท่ี 24 กันยายน 2556 เพ่ือใหความรูและชี้แจงข้ันตอน
การดําเนินการตามขอบังคับ วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 ใหคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ  และ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะ/วิทยาลัยทราบเพ่ือแจงใหบุคลากรในสังกัดทราบและดําเนินการ

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือมอบนิติกรดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะ กรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากขาราชการ

สายวิชาการและขาราชการสายสนับสนุนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
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ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการ
สายสนับสนุนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
6. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี ดําเนินการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการสายสนับสนุนตามท่ีกําหนด

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดังกลาวมีกําหนด การประชุมครั้งท่ี 1/2556 ในวันท่ี 24 กันยายน 2556 เพ่ือ
พิจารณาออกประกาศฯ เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการ
สายสนับสนุนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีประชุมเห็นชอบสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา โดย
ปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงหนังสือ ท่ี ศธ 0561/2031 เรื่องขอความอนุเคราะหพิจารณาสาขาวิชาท่ีสอดคลอง
กับความตองการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ลงวันท่ี 10 กันยายน 2556 ถึงเลขาธิการคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาทราบและพิจารณา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหแกไขปรับปรุง ซึ่งท่ีประชุม
มีมตใิหวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี นําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เสนอสภาวิชาการพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบใหเสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 19 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11
กันยายน 2556 ณ หองประชุมไอทีสแควร ชั้น 11 อาคารหลักสี่พลาซา ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผลการประชุมดังนี้

1. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
1.1 พิจารณาโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
1.2 พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.3 พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร
1.4 พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัย  สําหรับโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
2. กรณีโครงการอ่ืนๆ  ใหดําเนินการดังนี้

2.1 เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและใหขอเสนอแนะ
2.2 มหาวิทยาลัยไปจัดตั้งคณะทํางานจากผูมีความรู  จัดทํารายละเอียดของโครงการท่ีตอบสนอง

ตอการพัฒนาเมืองสุราษฎรธานีและภูมิภาค แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของประเทศ และแนวทางการจัดตั้ง
จากผูท่ีมีความรูในแตละโครงการเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย

2. ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  มติท่ีประชุมเห็นชอบ
ตามท่ี ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  นําเสนอดังนี้

ส.ค.–ก.ย. 2556 พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 – 2557
ต.ค. 2556 พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ธ.ค. 2556 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ไตรมาส 1
ม.ค. 2557 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1
มี.ค. 2557 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ไตรมาส 2
เม.ย. 2557 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2
มิ.ย. 2557 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ไตรมาส 3
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ก.ค. 2557 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน
ไตรมาส 3 พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557 – 2560

ส.ค. 2557 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ก.ย. 2557 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ไตรมาส 4
ต.ค. 2557 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน

ไตรมาส 4
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรสุขภาพใหมีความเขมแข็งทางวิชาการกอน

เชน สาขาวิชาสาธารณสุข กายภาพบําบัด  เทคนิคการแพทย เปนตน
2. การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรตองใชผูเชี่ยวชาญจัดทํา Master plan ของศูนยการแพทย

และสภามหาวิทยาลัยตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับหลักการและแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาราย
ละเอียดการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร และตองผานเกณฑมาตรฐานของแพทยสภาดวย ซึ่งมีข้ันตอน
การดําเนนิการหลายข้ันตอน และมหาวิทยาลัยตองมีความพรอมดานวิทยาศาสตรสุขภาพและใชงบ
ประมาณจํานวนมากจึงจะจัดตั้งคณะแพทยศาสตรได

3. ควรใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะทํางานท่ีมีความเชี่ยวชาญจัดทํารายละเอียดโครงการในแตละ
โครงการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

4. การจัดตั้งคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมดานบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
และเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนกอน  หากมีความพรอมมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดตั้งคณะได

มติท่ีประชุม
รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ฯ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยประมาณการเงินรายไดนอกจากท่ีกําหนดไวในงบ

ประมาณแผนดินจาก “เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับและคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
กับรายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย” ตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. คาธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ จํานวน 452,039,384 บาท (สี่รอยหาสิบสองลานสามหม่ืน
เกาพันสามรอยแปดสิบสี่บาทถวน

2. ผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน 73,470,661 บาท
(เจ็ดสิบสามลานสี่แสนเจ็ดหม่ืนหกรอยหกสิบเอ็ดบาทถวน)

รวมท้ัง 2 รายการ  รวมเปนเงิน 525,510,045 บาท (หารอยยี่สิบหาลานหาแสนหนึ่งหม่ืน
สี่สิบหาบาทถวน)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน (ตามประกาศสภาฯ ท่ี 004/2556
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2556 ไดพิจารณา
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งบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติการ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติของคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน และเอกสารรายละเอียดประกอบระเบียบวาระนี้

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. หนา 24 และหนา 25 ผลผลิตไมสอดคลองกับตัวชี้วัด
2. มหาวิทยาลัยควรแบงประเภทอาจารยและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยทําความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนรับอาจารยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีเขาศึกษาเพ่ือลดคาใชจายคาธรรมเนียมการศึกษา

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแกไขระเบียบและประกาศเพ่ือใหโอกาสและเอ้ือประโยชนใหกับ
อาจารยท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหไดจํานวนมากข้ึนและมีคุณภาพ

4. มหาวิทยาลัยควรใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดแผนการใชงบประมาณบริหาร
ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมตามท่ีกําหนด และสามารถใชเปนงบประมาณฉุกเฉินไดดวย

มติท่ีประชุม
อนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 เปนเงิน

525,510,045 บาท (หารอยยี่สิบหาลานหาแสนหนึ่งหม่ืนสี่สิบหาบาทถวน)

3.2.2 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณกอสรางอาคารท่ีพัก
นักศึกษาและอาคารท่ีพักบุคลากร

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม
2556 ได “เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา 4 ชั้น จํานวน
2 หลัง และโครงการกอสรางอาคารท่ีพักบุคลากร (หลังท่ี 3) จํานวน 1 หลัง โดยใชงบประมาณ เงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยตองมีผลการวิเคราะหสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย แผนเชิง
ธุรกิจ ความคุมทุน ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ โดยมอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพยสินพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการดังกลาวตอไป” นั้น

มหาวิทยาลัยโดยสํานักจัดการทรัพยสินไดดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย และไดเสนอ
เอกสารขอมูลดังกลาว ของโครงการท้ัง 2 โครงการ ตอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 24 กันยายน 2556 และคณะกรรมการฯ เห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณตอไป

ขอสังเกตและขอเสนแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดระยะเวลาใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาอยูอาศัยในท่ีพักสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น  ซึ่งอาจจะอยูในชวง 7 – 10 ป ท้ังนีเ้พ่ือเปนการชวยเหลือ
คาครองชีพสําหรับบุคลากรท่ีบรรจุใหม

2. ควรเปรียบเทียบคาเชาท่ีพักของหอพักเอกชนเพ่ือมากําหนดราคาคาบํารุงหอพักของมหาวิทยาลัย
ใหมีความเหมาะสม

3. การเก็บคาท่ีพักสวัสดิการของบุคลากร  ควรเปรียบเทียบขอมูลกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ดวย
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4. มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับการจัดท่ีพักสวัสดิการของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ท่ีพักบุคลากร  โดยนําระเบียบและขอบังคับจากมหาวิทยาลัยอ่ืนฯ มาเทียบเคียง

มติท่ีประชุม
เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา  จํานวน 2 หลัง  งบประมาณ 71,000,000 บาท

(เจ็ดสิบเอ็ดลานบาทถวน)
2. โครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ 48,000,000 บาท

(สี่สิบแปดลานบาทถวน)

3.2.2 (3) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  ....

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2556 ขอ 9.1.2 กับขอ 14
และขอ 16 มีความขัดแยงกันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณบดีและคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
อันเปนเหตุใหเกิดปญหาในการดําเนินการออกคําสั่งในการแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนหรือสื่อการสอน”

เพ่ือใหการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณบดีกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการไมขัดแยงกัน  และเปนไปตามเจตนารมยของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.  .... และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขปรับปรุงขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  ....
ดังนี้

1. แกไขขอ 9.2.2 ใหเหมือนกับขอ 9.1.2 โดยใหเพ่ิม “...และคณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ...” แตงตั้งคณะอนุกรรมการ...

2. ยกเลิกความในขอ 9.2.4 วรรคสาม
3. แกไขความในขอ 13.2 วรรคสอง  ใหเปนภาษาท่ีใชบัญญัติกฎหมาย
4. แกไขสวนอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ. ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.  .... โดยแกไขปรับปรุงขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจหนาท่ี
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจําสวน
ราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม”

กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว

สภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556 ระเบียบ
วาระท่ี 4.2 มีมตเิห็นชอบใหถอนระเบียบวาระนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ และกรรมการสภาฯ มีความเห็นวา
หองสมุดยุคใหมควรใหความสําคัญดานการตลาด จึงเสนอแนะใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรรหาและทาบทามผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดานบริหารธุรกิจ (การตลาด) เปนกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการ ฯ ดวย

บัดนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนนิการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัย
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาแตงตั้ง กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอก ซึ่งไดมีเอกสาร
ตอบรับการทาบทามแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
3. รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ฝายสงเสริมและพัฒนาดานภาษา กรรมการ
4. รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ฝายหอสมุด กรรมการ
5. ผศ.ดร.ประกาศิต  สิทธิ์ธิติกุล (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
6. ดร.ปญญา  บุญญาภิวัฒน (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
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7. ดร.ฐิมาพร  เพชรแกว (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
8. ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
9. ดร.รัฐ  ธนาดิเรก (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
10. ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เลขานุการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนาท่ี
1. กําหนดนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง -

ศิลปวัฒนธรรม
4. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือตามท่ี

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย

4.2.2 พิจารณากําหนดกรอบตําแหนง “ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ” สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดวยงานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระงานท่ีจะตองรับผิดชอบ
มีความยุงยากของงานและการบริหารจัดการท่ียุงยาก ซับซอนมากข้ึน

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2556 ขอ 16 กําหนด “วิธีการประเมินคางานของ
ตําแหนงตามขอ 8 ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน
โดยมีผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงท่ีเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงสูงข้ึนรวมเปนคณะกรรมการและ
หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเปนกรรมการและเลขานุการ แลวนําผลการประเมินเสนอ
ตอ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอใหสภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดเพ่ิมกรอบตําแหนง…”

ตามขอบังคับดังกลาวคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ไดมีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 1572/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางานเพ่ือกําหนดกรอบ
ของตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ ในตําแหนงบรรณารักษชํานาญการ
พิเศษ ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน  พ.ศ. 2556 ไดมีมติอนุมัติการประเมินคางานตําแหนง
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ งานหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากําหนดเพ่ิมกรอบตําแหนงดังกลาวตอไป

งานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสรางอัตรากําลัง/ตําแหนง
โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556 จํานวน
24 อัตรา ซึ่งเปนอัตรา/ตําแหนงบรรณารักษชํานาญ  จํานวน 1 อัตรา
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดกรอบตําแหนงจากกรอบตําแหนง “บรรณารักษ
ชํานาญการ”  1 ตําแหนง  เปนกรอบตําแหนง “บรรณารักษชํานาญการพิเศษ”  1 ตําแหนง  เพ่ือจะได
ดําเนินการประเมินและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหกองการเจาหนาท่ีพิจารณาแกไขเอกสารแบบประเมินคางาน ฯ  ดังนี้
1. ใหเขียนคางานของตําแหนง “บรรณารักษชํานาญการพิเศษ” ใหเหมาะสมกับตําแหนงและสามารถ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตําแหนงไดจริง
2. ตัดคําวา “ข้ันสูง” ออก
3. แกไขขอความจาก “ผูควบคุม” เปน “ผูประสาน  ใหคําปรึกษา  แนะนํา” เนื่องจากไมใชตําแหนง

ผูบริหาร
มติท่ีประชุม
อนุมัติกําหนดกรอบตําแหนง “ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ” สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตําแหนง

4.2.3 พิจารณาแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 5

กันยายน 2556 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ  ของขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา  ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 2 ราย  ดังนี้

1. ดร.สุภาพร  อภิรัตนานุสรณ  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

2. ดร.ชลินดา  อริยเดช  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาชีววิทยา

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน
2 ราย  ดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติท่ีประชุม
อนุมัตใิหแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 2 ราย  ดังนี้
1. ดร.สุภาพร  อภิรัตนานุสรณ  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติ

ใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555
2. ดร.ชลินดา  อริยเดช  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติใหแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาชีววิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554
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4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแกช่ือ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554” เปน “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)”

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม
2554 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)
และมหาวิทยาลัยไดสงหลักสูตรดังกลาวไปยังสภาการพยาบาล  ซึ่งอนุกรรมการสภาการพยาบาลไดมีมติ
ใหปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการแกไขและนําสง
สภาการพยาบาลอีกครั้ง

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2555 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบการแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) และ
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (ตามคําสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555)
ไดแนะนําใหคณะพยาบาลศาสตรแกไข “หนาปกไมมีคําวา “ราง”และแกเปนหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ท้ังปกในและปกนอก” ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการดังกลาว
และไดสงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) ไปยังสภาการพยาบาล
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

สภาการพยาบาลในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 ไดพิจารณา
และมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) โดยไดมี
หนังสือสภาการพยาบาล ท่ี สภ.พ.01/05/185 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2556 แจงผลการพิจารณา
ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พรอมกับมีหนังสือแจงผลดังกลาว ท่ี สภ.พ.01/05/186
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2556 ถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย

มหาวิทยาลัยโดยคณะพยาบาลศาสตรไดสงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ท่ีสภาการพยาบาลประทับตราสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เม่ือวันท่ี
14 ธันวาคม 2555 พรอมมีผูลงนามรับรอง  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ
หลักสูตร  เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 พรอมมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2554
เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2554 และครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2555 ซึ่งพิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)

กรณีดังกลาว  เอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) ท่ีสภา
การพยาบาลใหความเห็นชอบจึงขัดกับมติสภามหาวิทยาลัยท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงแจงมายังคณะ
พยาบาลศาสตรใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแกชื่อ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)” ท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  เปน “หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)” เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) ท่ีสภาการพยาบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแกชื่อ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)” เปน “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)”

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแกชื่อ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)” เปน “หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)”
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4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหแกไขปรับปรุง

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันอังคาร ท่ี 26 มีนาคม
พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2556) และมหาวิทยาลัยฯ ไดสงหลักสูตรดังกลาวให สกอ. ทราบและดําเนินการแลวนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลวมีขอสังเกตวา
“มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยหลักสูตรดังกลาวจัดรายวิชาในกลุมรายวิชาเฉพาะบังคับ
ในสาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม  รวมกันเพียง 33 หนวยกิต และมีจํานวนหนวยกิตรวม 133 หนวยกิต
แตกําหนดชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) ซึ่งตามเอกสารแนบทายประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
ไดระบุวา  ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม
รวมกัน  สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาท้ังทางดานการทองเท่ียวและการโรงแรมใหมีจํานวนหนวยกิต
ใกลเคียงกัน  และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตามนัยของประกาศฯ หากมหาวิทยาลัยประสงคใชชื่อปริญญาดังกลาวควรจัด
หมวดวิชาในลักษณะวิชาเอกคู  ไมนอยกวา 150 หนวยกิต  หรือหากประสงคจัดทําหลักสูตรในลักษณะ
วิชาเอกเดี่ยวควรจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรมแยกออกจากกัน”

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 ใหวิทยาลัยนานาชาติ
การทองเท่ียว นําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)
เสนอสภาวิชาการพิจารณา  และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 มีมติเห็นชอบ ใหเสนอหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบแกไขเอกสารหลักสูตร (ตามคําสั่งฯ ท่ี 0972/2556 ลงวันท่ี 14 กันยายน
2556) ไดตรวจสอบหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหแกไขปรับปรุง

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ   ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
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เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 137 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 8 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 137 คน  และ
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 8 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการสายสนับสนุน

เพ่ือสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 008/2556 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2556) แจงสภา
มหาวิทยาลัยทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการสาย
สนับสนุนเพ่ือสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 24 กันยายน 2556

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2556 ในวนัศุกร ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


