
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 2/2555 

วันศุกร์ ที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
5. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
8. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
9. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
13. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 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 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
19. นายชัยราช  จุลกัลป์ หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย             ผู้ช่วยเลขานุการฯ  

  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                       เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
2. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
4. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. 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. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวหทัยกาญจน์   คงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  อาจารย์วสันต์  สุทธโส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) 
 2.  ผศ.ดร.นิคม  จารุมณี ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 3.  Mr.Christopher  JohnHawes อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2  
 4.  ผศ.วินัย  ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 5.  อาจารย์มาลี  ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 6.  ผศ.นัฎจรี  เจริญสุข รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3   
 3.  ผศ.ดร.นิตย์  หทัยวสีวงศ์  สุขศรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 

5.  อาจารย์ภวิษณ์ณัฎฐ์  เวชวิฐาน  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 

6.  รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 และ 4.2.8 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับมอบ
อุปกรณ์การศึกษาจาก  คุณพิชญพันธ์  สวุรรณรัตน์  เลขาธิการชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี  ในฐานะ
ตัวแทนของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี  เพื่อนําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  
งานวิจัยแก่สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สุรพล  เนาวรัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร American  
Journal  of Applied Sciences 9 (4) : 563-569,2012  ในบทความวิจัยเรื่อง “Effect Mosquito 
Repellent on the Transmission Model  of Chikungunya Fever”   

2.  ด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กําหนดให้มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ครั้งที่ 1(98)/2555  ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด 
ฮิลล์รีสอร์ท อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อร่วมแสดงจุดยืนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และมีมติร่วมกันในการออกแบบมหาวิทยาลัยในระบบราชการให้มีความคล่องตัว 
 3. มหาวิทยาลัยได้ไปประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการบินพลเรือน  บริษัทวิทยุ                   
การบินแห่งประเทศไทย  และกรมการบินพลเรือน  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555   โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจการบิน  

4. ด้วยกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สํานักงาน 
ราชเลขานุการในพระองค์  ได้มีหนังสือ ที่ พว 0005.1/350  ลงวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2555               
แจ้งเลื่อนกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในส่วน
ภูมิภาค  ประจําปีการศึกษา  2553 – 2554  จากกําหนดการเดิมเป็นระหว่างวันที่  27 – 29  สิงหาคม  
พ.ศ.  2555  ณ  หอประชุมวิชราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงขอเรียนเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีตามวันดังกล่าว   

5. ด้วยคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ขอหารือข้อกฎหมายกับท่าน
ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม  ประธานที่ปรึกษาคณบดีคณะนิติศาสตร์  เรื่องผลบังคับใช้พระราช
กฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ   เข็มวิทยฐานะ             
และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2555  โดยท่านได้ตอบข้อหารือ
เรื่องดังกล่าว ดังนี้ “พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป จึงเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 และใช้บังคับกับบัณฑิต  นายกสภามหาวิทยาลัย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีสําหรับบัณฑิตไม่ว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา
ก่อนหรือหลังวันที่ 20 มกราคม 2555 ต้องใช้ครุยวิทยฐานะตามพระราชกฤษฎีกาใหม่ทั้งสิ้น  เนื่องจาก
ครุยวิทยฐานะเดิมใช้บังคับตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547      
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้วบทเฉพาะกาลจึงสิ้นสุดลง” รายละเอียดตามหนังสือของศาสตราจารย์
วิษณุ  เครืองาม  เรื่องหารือข้อกฎหมาย  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2555   
   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2555  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  24  มกราคม  พ.ศ.  2555   โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
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 “การเขียนมติที่ประชุมตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ  ให้ความเห็นชอบควรให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะอยู่ก่อนมติที่ประชุมและควรบันทึกด้วยว่าให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ            
ตามข้อใด”  
        

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย 
 3.1.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

            ครั้งที่ 1/2555   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2555  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและแต่งตั้ง นางมาลี  ล้วนแก้ว  
เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2555   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 001/2555              
เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
และแจ้งคําสั่งให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  
  ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมมีมติหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ   
และคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ  แล้ว 
  สภาวิชาการ  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ตรวจสอบหลักสูตรแล้วและคณะจะดําเนินการ 
ส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป     

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
สุราษฎร์ธานี :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555)              
โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ               
แล้ว  และคณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ  แล้ว 
  สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ตรวจสอบหลักสูตรแล้วและคณะจะดําเนินการ   
ส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
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 ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี  : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2555)   
โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
และคณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ  แล้ว 
  สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2555 ได้ตรวจสอบหลักสูตรแล้วและคณะจะดําเนินการ 
ส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชา   การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดย                
ให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
และคณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ  แล้ว 
  สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2555 ได้ตรวจสอบหลักสูตรแล้วและคณะจะดําเนินการ  
ส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.5 ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา           
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ                
แล้ว  และคณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน                  
และการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ  
แล้ว 
  สภาวิชาการ  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  มีมติเห็นชอบเสนอหลักสูตรบริหาร               
ธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
สุราษฎร์ธานี  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.           
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2555)  โดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ               
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบก่อนส่งหลักสูตรให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ                
แล้ว  และคณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร                     
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
  สภาวิชาการ  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555 ได้ตรวจสอบหลักสูตรแล้ว  และคณะ              
จะดําเนินการส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการสําหรับหลักสูตรการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร                    
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให้คณะนิติศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  และเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาการตรวจสอบและเสนอสภา  
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
และคณะนิติศาสตร์ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  (หลักสูตร           
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ  แล้ว 
  สภาวิชาการ  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2555 มีมติเห็นชอบเสนอหลักสูตรนิติศาสตร                    
บัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา                           
ให้ความเห็นชอบ 
  ระเบียบวาระที่ 4.3.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 147 คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท  จํานวน 22 คน  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2554  ระเบียบ                    
             วาระที่ 3.1.2(2) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําของสภามหาวิทยาลัย 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น) มีข้อสังเกตว่าตามที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ได้ส่งข้อบังคับให้สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแก้ไขและสภามหาวิทยาลัยฯ  มอบ 
อนุกรรมการที่สภาฯ  แต่งตั้งไปดําเนินการ  นั้น  สภามหาวิทยาลัย ฯ  ควรกําหนดระยะเวลา                  
การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ  และให้คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิจารณาข้อบังคับและระเบียบที่มีปัญหาเพื่อมอบหมายอนุกรรมการไปดําเนินการ
เป็นเรื่องๆ  ไป  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาแก้ไขระเบียบและข้อบังคับที่เป็นเรื่องเร่งด่วน            
อย่างน้อย  5  ฉบับ 
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 ประธานที่ประชุมสรุปประเด็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทําร่าง           
ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าจะพิจารณาดําเนินการเป็นเช่นใด   โดย
ข้อเสนอแนะของ  อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  เป็นแนวทางหนึ่งในการดําเนินการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ  
ซึ่งควรพิจารณาว่าระเบียบและข้อบังคับใดมีปัญหา  และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการแก้ไข
หรือไม่   
 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งมี                    
คุณนิตสิต  ระเบียบธรรม  เป็นประธาน  และมหาวิทยาลัยสํารวจข้อมูลจากคณะและหน่วยงาน                    
ของมหาวิทยาลัยว่าประสงค์จะแก้ไขระเบียบและข้อบังคับใด  หากต้องการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ 
ให้จัดทํา “ร่าง” ระเบียบ/ข้อบังคับแนบมาพร้อมบันทึกเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและ
ข้อบังคับฯ  โดยในช่วงแรกให้ดําเนินการสํารวจจากหน่วยงานภายใน  60  วัน    

2. 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  ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้คําตอบจาก สกอ.  มหาวิทยาลัยควรเสนอเรื่อง               
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องดังกล่าว  และกรรมการบางท่านเสนอให้นําเข้า                  
พิจารณาในคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น) ขออนุญาตประธานที่ประชุมเสนอ 
เอกสารกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในที่ประชุมทราบ  โดยประธานที่ประชุมอนุญาต  และมอบหมายฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ 
รวบรวมเอกสารของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมอบรมรายการต่างๆ  เพื่อสรุปและจัดทํา           
เป็นคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยฯ    
     แต่งตั้ง 

 3.2.1 เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ                     
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  -ไม่มี- 
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 3.2.2 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
  

มติที่ประชุม       
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

 4.1.1 พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการ  
         หลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เห็นชอบในหลักการร่างข้อเสนอแนะ                  
เชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม  ยุบรวมสถาบัน                   
อุดมศึกษา  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระนี้) 
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                     
ในการ “จัดตัง้มหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา                         
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระนี้ออกไปก่อน  เนื่องจาก 
เป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องพิจารณาและกําหนดทิศทางอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อสังคม             
โดยรวมอย่างแท้จริง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา   
                 อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง 
                 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่  21 
พฤษภาคม  2552  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. ....  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน                  
เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น บัดนี้ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ออกเป็น “พระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2555” ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา                 
เล่ม 129 ตอนที่  8 ก  วันที่ 19  มกราคม   2555  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555     
 ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่               
24  มกราคม  2555  สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
จํานวน  2  หลักสูตรคือ  
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1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
เนื่องจากหลักสูตรใหม่ดังกล่าวยังไม่ได้กําหนดอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา และสีประจํา           

สาขาวิชาในพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุย              
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
พ.ศ.  2555  มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาการจัดการได้กําหนดสีของหลักสูตรสาขาวิชาและ                   
การพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2555                
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง”พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญา              
ในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง                  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ....  เพื่อกําหนดอักษรย่อสําหรับสาขา              
วิชาและสีประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อดําเนินการออกเป็น                 
พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พ.ศ.  2547  ต่อไป  
  มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา             
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. .... 
   

4.2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและอนุมัติงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบแห่งภูมิภาค               
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (SRU-Regional Prototype University for Community Development)                        
จึงมีความจําเป็นต้องเตรียมตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางการศึกษาในกรอบของประชาคม
อาเซียน  ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีสถานที่ตั้งและให้บริการการศึกษาในอาณา
บริเวณภาคใต้ตอนบน ซึ่งนับเป็นจุดยุทธศาสตรส์ําคัญในการเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ 
มาเลเซีย บรูไนดารุสลาม สิงคโปร์  และอินโดนีเซียได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
กับประเทศคู่เจรจาสําคัญ  เช่น  อินเดีย  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว                     
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนาขึ้นเป็น
หน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนเพื่อการเตรียมบัณฑิต                   
ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและศักยภาพสูง 
 การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นหน่วยงาน              
เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน รวมทั้งเน้นศูนย์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกที่สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
ประชาชนทั่วไปและเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 
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 มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ “โครงการจัดตั้ง                     
ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” พร้อมทั้งขออนุมัติงบประมาณ                         
เพื่อดําเนินการดังกล่าว 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนาอาจจะมีภาระงานที่ซ้ําซ้อนกับคณะ                    

หรือศูนย์ภาษา  เช่น  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา   
2. โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เป็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในระดับใด  และควรดําเนินการตามขั้นตอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดตั้ง  การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายใน                          
พ.ศ. 2552  หรือไม่ 

3. ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนาไม่สามารถจัดทําหลักสูตรได้ควรให้คณะที่รับผิดชอบศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาและเปิดหลักสูตร  และไม่ควรจ้างนักวิจัยมาประจําหน่วยงานแต่ควร
จัดสรรเป็นทุนวิจัยเพื่อให้มีนักวิจัยรับไปดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ของโครงการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ควรทํา SWOT 
เพื่อมากําหนดเป็นยุทธศาสตร์และมาลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับบริบทการดําเนินงาน 

5. ควรเสนอรายละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจนในการขออนุมัติงบประมาณแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย 
ตามวิธีการงบประมาณ  ทั้งนี้  ให้มีรายการค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์  เพื่อสภามหาวิทยาลัยฯ  จะได้พิจารณา
อนุมัติงบประมาณได้ถูกต้อง 

6.  การดําเนินการในระยะแรกควรให้ความสําคัญกับกิจกรรมบริการวิชาการและเป็น    
ศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานในกลุ่มประเทศอาเซียน   

7.  เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาฯ  ควรเสนอผล             
การดําเนินงานในรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อสภามหาวิทยาลัยฯ จะได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ              
ตามกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงาน    
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             
และสําหรับการขออนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้อ 4 ข้อ 5 และ                  
ข้อ 6  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดให้บัณฑิต
วิทยาลัย คณะ สํานักและสถาบัน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                 
มี “คณะกรรมการประจําส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์                    
และวิธีการได้มา  อํานาจและหน้าที่  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงานในส่วนราชการ
ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง 
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม” 
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 กรณีดังกล่าวได้กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรรมการ
ประจําสถาบัน  คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก  วิทยาลัย  ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.  2547  เกี่ยวกับองค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง                         
การพ้นจากตําแหน่งและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้แล้ว 
 บัดนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะครุศาสตร์                         
ได้ดาํเนินการเสนอชื่อบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแต่งตั้ง  กรณี
กรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการทาบทาม แล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 

 มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
(1)  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน 
(2)  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(3)  ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ  เสนาคํา   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(4)  เรือโท ผศ.ดร.อนันต์  ใจสมุทร  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(5)  นายมนตรี  เพชรขุ้ม  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(6)  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

และเลขานุการ 
 หน้าที่ 

1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์                  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

2. พัฒนา  ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  

4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือตามที่ 

คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมาย 
2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                            

สุราษฎร์ธานี   ดังนี้ 
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(1)  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธาน 
(2)  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ  
(3)  นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(4)  นางพัชริดา  พูลเพิ่ม   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(5)  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
 และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้อง 

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

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์หรือตามที่คณบดีคณะ 

พยาบาลศาสตร์มอบหมาย 
3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

(1)  คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน 
(2)  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
(3)  รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(4)  ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(5)  ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม    (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(6)  นายสุนันท์   เทพศรี    (ผู้ทรงคณุวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(7)  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ                  

       และเลขานุการ 
  หน้าที่ 

1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์ 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะครุศาสตร์ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะครุศาสตร์หรือตามที่คณบดีคณะครุศาสตร์ 

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

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2555            
ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2555) และให้คณะวิทยาการจัดการไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ             
สภามหาวิทยาลัยแล้ว  เสนอสภาวิชาการพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา         
ให้ความเห็นชอบนั้น  
 บัดนี้คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยฯ และสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2555                    
ได้พิจารณาแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

4.2.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
         : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  

 มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะนิติศาสตร์ถอนระเบียบวาระนี้เนื่องจากดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการยังไม่แล้วเสร็จ 

 

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา  
       บุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท)  ปีการศึกษา  2555 
เพื่อให้การรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  (กศ.บท)                

ปีการศึกษา 2555 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  มหาวิทยาลัยจึงกําหนด               
นโยบายและแนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น             
(กศ.บท.) ปีการศึกษา  2555  เพื่อตอบสนองความต้องการของเอกัตบุคคล  ความต้องการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและความต้องการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคล               
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ   
 มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการในการประชุมครั้งที่                     
3/2555  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  จึงกําหนดวิธีการรับและจํานวนรับเข้าศึกษา                   
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ดังนี้                               
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 1. สอบวิชาความรู้พื้นฐาน (ทุกคน) 
 2. คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนกําหนด 
 3. รับเข้าศึกษาตามผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในข้อ 1. 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา  2555  ตามรายละเอียดใน “โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา              
บุคลากรท้องถิ่น  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแผน                      
การเปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บท.  ปีการศึกษา  2555” แนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแผนการเปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บท.              
ปีการศึกษา  2555  โดยให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ.  2552  
 

4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและอนุมัติงบประมาณ 
ด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ          

และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 กําหนด  ดังนี้ 
1. ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวที่กฎหมายกําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหน่งนั้น  ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 
เดือนละ 15,000  บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีก               
จนถึงเดือนละ 15,000  บาท   

2. กรณีกําหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจํา  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 
ต้องใช้วุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี  และรับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,280 บาท 
ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว                        
ต้องไม่เกินเดือนละ 12,280  บาท 

3. กรณีกําหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งต้องใช้วุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี 
และมีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000  บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้าง 
จนถึงเดือนละ 9,000  บาท 

ทั้งนี้  การให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวดังกล่าวตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2555 เป็นต้นไป                      
รายละเอียดตามประกาศกระทรวงการคลัง  แนบระเบียบวาระนี้ 
 กรณีดังกล่าวสาํหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการ                    
ประชุมเมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2555  จึงเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ                     
เห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และอนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ                 
ชั่วคราวสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากงบประมาณแผ่นดิน  โดยจ่าย                   
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555  จํานวน 12,001,812  บาท (สิบสองล้านหนึ่งพันแปดร้อยสิบสอง                  
บาทถ้วน)  
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 หน้า 145  มหาวิทยาลัยควรให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบฐานข้อมูลเงินรายได้หมุนเวียน                    
ซึ่งมีข้อมูลไม่ตรงกัน  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และอนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม                
การครองชีพชั่วคราวสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากงบประมาณแผ่นดิน   
โดยจ่ายตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2555  จํานวน 12,001,812  บาท (สิบสองล้านหนึ่งพันแปดร้อย                       
สิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดังกล่าวให้รวมเงินค่าครองชีพตามที่มหาวิทยาลัย             
ได้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าครองชีพ พ.ศ. 2551 ด้วย 

 

4.2.8 พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
 สายวิชาการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 - 2558 

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.  2547  ในการกําหนดกรอบของตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภท 
วิชาการ (ผู้สอน)  ที่พึงมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555                  
– 2558 
 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ                     
ประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2555  ได้ให้ความเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย                     
เพื่อ “กําหนดกรอบของตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ (ผู้สอน)  
ที่พึงมีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.  2555 – 2558” รายละเอียดตามเอกสาร           
แนบระเบียบวาระนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกําหนดกรอบอัตรากําลังว่าได้พิจารณา 

กําหนดกรอบอัตราบุคลากรให้มีเหมาะสมกับภาระงานหรือไม่  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบที่มา            
ของจํานวนอัตราบุคลากร 

2. หน้า 231 หมายเหตุข้อ (1) กลุ่มวิชาภาษาไทย  มีอาจารย์ 1 คน  ไม่มีภาระงานสอน                
ซึ่งควรให้อาจารย์ดังกล่าวมีภาระงานสอนด้วย  
 3. หน้า 234 ข้อ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี                        
แต่ในการกําหนดจํานวนอาจารย์ที่พึงมีในปีงบฯ  ไม่ได้อัตราอาจารย์เพิ่มในสาขาวิชานี้ 
 4. มหาวิทยาลัยควรไปจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านภาระงานสอนเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ 
ก.พ.อ.  เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์                        
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ลงวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                

ไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุง  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาต่อไป  
 



 

 

16 
 

 

 

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 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 2/2555  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์      
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 49  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์               
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  21  คน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
สภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตตามเอกสารการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัย                   

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
1. วิทยานิพนธ์เรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา    

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัด                              
สุราษฎร์ธานี  ของนางสาวนัฐชกมล  สกุลเวช  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 มีข้อสังเกต คือ ในบทคัดย่ออธิบายว่าใช้สถิติโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แต่ผลปรากฏ
เฉพาะว่าสัมพันธ์กันเท่านั้นไม่บอกว่าเป็นทางบวกหรือทางลบ  ไม่ได้บอกสัมประสิทธิ์ในการทํานาย                        
ที่ได้จากความสัมพันธ์เลย  อีกทั้งไม่ปรากฏผลที่ได้จากการใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ                   
เพราะหากการใช้สถิตินี้ต้องมีผลเป็นสมการถดถอยที่เป็นคะแนนดิบและสมการที่เป็นคะแนนมาตรฐาน  

  ควรปรับแก้ให้สอดคล้องกับที่นําเสนอ และสอดคล้องกับลักษณะของสถิติที่ใช้และทบทวน 
การเขียนบทคัดย่อ  ใช้ภาษาให้กระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจง่าย 

2. วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม                        
เครือข่ายออนไลน์เฟชบุ๊คของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  ของนางสาวปุณห์ทอง                      
ทองกลิ่น  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 

มีข้อสังเกต คือ ชื่อเรื่องเป็นวิจัยละพัฒนา แต่วัตถุประสงค์ไม่เป็นวิจัยและพัฒนาหรือ
วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องชื่อเรื่อง  เรื่องนี้ผู้วิจัยไม่ได้พัฒนาอะไร  และมีการทดลองเพียงเปรียบเทียบ
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ก่อน-หลัง โดยปกติทั่วไปในการจัดการกิจกรรมหากวัดหลังสูงกว่าก่อนย่างแน่นอน   ซึ่งไม่ทําวิจัย                         
ก็บอกผลได้ 

ควรปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง เพราะหากปรับชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่มีคุณค่า  เพราะไม่ต้องทําก็ทราบผลแล้วและทบทวนการเขียนบทคัดย่อ                 
ใช้ภาษาให้กระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจง่าย 

3. วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสา                 
สมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในตําบลย่านยาว  อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ                     
นางสาวกฤติยาภรณ์  คงเรือง  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

มีข้อสังเกต  คือ  ผลการวิจัยบรรทัดที่ 3 จากล่างสุด ควรสรุปให้ถูกต้องและชัดเจน                    
ไม่ใช่สรุปว่าผลการประเมินพบว่า  หลังปฏิบัติการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้และเจตคติ                         
สูงกว่าก่อนปฏิบัติการอบรมและมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ไปทบทวนว่า               
สูงกว่าหรือแตกต่างกันให้ถูกต้อง มีทั้งสูงกว่า  มีทั้งแตกต่างกัน  และด้านทักษะ ทําไมไม่เปรียบเทียบ
ก่อน-หลัง 

ควรปรับการเขียนผลให้ชัดเจน  ด้านความรู้ ด้านเจตคติมีการเปรียบเทียบก่อน-หลัง                  
แต่ด้านทักษะทําไมไม่เปรียบเทียบเหมือนสองด้านแรก  และทบทวนการเขียนบทคัดย่อ  ใช้ภาษา                       
ให้กระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจง่าย 

4. วิทยานิพนธ์เรื่องการจัดกาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ของนางสาวคุณาภรณ์  ชื่นวิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 มีข้อสังเกต  คือ  วัตถุประสงค์และผลการวิจัยไม่สอดคล้องชื่อเรื่อง เพราะผลการวิจัย                     
เป็นความคิดเห็นต่อการจัดการท่องเที่ยวมากกว่า  จึงไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

ควรปรับปรุงชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลการวิจัย หรือปรับชื่อเรื่อง                        
ให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งหากปรับชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับผล เรื่องนี้จะไม่สอดคล้องกับ                            
สาขาที่ศึกษา  ซึ่งควรไปทบทวนใหม่ 

สรุปมีนักศึกษาจํานวน   4  ราย  ที่สภามหาวิทยาลัยไม่ควรอนุมัติ  โดยมอบหมายคณะ                 
กรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาดําเนินการให้นักศึกษาที่จัดทําวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไปปรับปรุง                      
บทคัดย่อ และวิทยานิพนธ์ใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                              จํานวน   49   คน 
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  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  17  คน  ประกอบด้วย 
  -  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    9 คน 

-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    5     คน 
-  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    2     คน 
-  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1 คน 

 และไม่อนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  4  คน  ตามรายชื่อในข้อสังเกตและ                
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาดําเนินการ                     
ให้นักศึกษาที่จัดทําวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไปปรับปรุงบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับข้อสังเกต                    
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม 
      การศึกษาประจําภาคเรียน 
ปัจจุบันอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานีที่กําหนดไว้ในต้นปีการศึกษา 2553   

เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจในการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรตามสภาพ
ความเป็นจริงและภาวะเศรษฐกิจ  เพื่อให้การดําเนินการในการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ                   
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 30 
มกราคม  2555  ได้พิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนของนักศึกษา           
ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา  2555  ดังนี้ 

1. สาขาวิชาที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสมอยู่แล้ว  และสาขาวิชา                   
ที่เพิ่งกําหนดอัตราเรียกเก็บให้คงอัตราเดิมไว้  เช่น  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนง             
วิชาธุรกิจการบิน)  สาขาวิชาภาษาจีน  และสาขาวิชาดนตรี 

2. สาขาวิชาอื่นๆ  นอกจากข้อ 1 ให้ปรับเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ                 
โดยไม่เกินอัตราร้อยละ 7.50 ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บท. 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
สุราษฎร์ธานี  แนบระเบียบวาระนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบและคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมใหม่  เนื่องจากในบาง                

สาขาวิชามีการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมเกิน 7.5 % 
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2. มหาวิทยาลัยควรคิดต้นทุนของสาขาวิชาและต้นทุนการบริหารของมหาวิทยาลัย                       
(Unit cost) โดยใช้องค์ประกอบข้อมูลการจัดลําดับของมหาวิทยาลัย  และข้อมูลการมีงานทํา                    
ของบัณฑิต  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสม 

3. ตามที่มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นควรปรึกษากระทรวงพลังงานเพื่อเสนอแนะ 
วิธีการลดการใช้พลังงาน  และขอความร่วมมือกับประชาคมของมหาวิทยาลัยช่วยกันประหยัด                          
พลังงาน 

4. การจัดทําข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ในตารางเปรียบเทียบ 
ควรมีข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีค่าธรรมเนียมถูกกว่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วย 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
   

 5.2  เพื่อทราบการพิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ 
                บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549 ข้อ 6  กําหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) มีอํานาจและหน้าที่ตาม (3) คือ “พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน 
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ  9  ลงมา  และแต่งตั้งถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์                
ลงมา  และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหน่ง”   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่  15  มกราคม  
2552  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ 

สําหรับมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่เห็นชอบ             
ใหบ้รรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในการประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – ธันวาคม 
2554  (ประชุมครั้งที่ 9/2554 – ครั้งที่ 11/2554)  จํานวน  23  ราย  แบ่งเป็น 

1. สายวิชาการ (ผู้สอน)  จํานวน  19  ราย 
2. สายสนับสนุน  จํานวน   4   ราย 
(รายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้) 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ  ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและให้อัตราเงินเดือน                 

ที่สูง  ซึ่งการสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
2. ในช่องหมายเหตุ  มหาวิทยาลัยกําหนดอัตราเงินเดือนไม่เท่ากัน  เช่น บางคนให้อัตรา  

เงินเดือน 1.2 เท่าของอัตราเงินเดือนเดิม  และ 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนเดิม 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
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 5.3 เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 
               จัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 - 2554 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ในการประชุมครั้งที่  11/2554  เมื่อวันที่  29  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 มหาวิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554  
ได้ประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554  
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทําเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  
พ.ศ.  2554   
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลประจําปี  พ.ศ.  2554  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
               อาเซียนของภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทําความเข้าใจของประชาชน  ผู้ประกอบการในภาค                       
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้เกี่ยวกับอาเซียนและเป็นการประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (คุณพรศิริ                         
มโนหาญ)  เสนอโครงการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง                    
การต่างประเทศ  จัดให้มีโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม                
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยใช้สถานที่ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ                       
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ                      
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้  รายละเอียดประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ                       
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ                      
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้  
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 6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด   
               จํานวนตัวบุคคลและแนวทางสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
               ที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อต่อเวลาราชการ  
 เพื่อให้การดําเนินการต่ออายุราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณ 
อายุราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและ 
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550 ข้อ 6 กําหนดว่า 
“การพิจารณาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการให้ดําเนินการ  ดังนี้  (1) 
สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนด 
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ  และจะให้ปฏิบัติงานต่อ  ด้วยแนวทางต่างๆ 
รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสาขาวิชา 
ที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ 4 ว่ามีความขาดแคลนและจําเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลัง
เกษียณอายุราชการเท่านั้น” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด   
จํานวนตัวบุคคลและแนวทางสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ                     
เพื่อต่อเวลาราชการ  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  ตัวบุคคลและแนวทาง                 
สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อต่อเวลาราชการ  ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธาน    
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   รองประธาน 
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
5. คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะเกษียณอายุราชการ  ตลอดจนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและการต่อเวลาราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550   
    

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2555  ในวันอังคาร ที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2555                     
เวลา  10.00  น.  ณ  โรงแรมกระบี่เมอรี่ไทม์  แอนด์สปา  รีสอร์ท  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดกระบี่    
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