
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 3/2554 

วันอังคาร ที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชมุผดุงชาติ  อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
5. นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6. นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
12. ผศ.โกเมท   เทือกสุบรรณ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ  
13. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ดร.มณฑิชา  เครือสุวรรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   

  
ผู้ร่วมประชุม 

1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการศึกษาฯ 
2. นายชัยราช   จุลกัลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นายวรชาติ   การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  อาจารย์วสนัต์   สทุธโส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 
 2.  รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.4 
 3.  ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.5   
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานให้มหาวิทยาลัยดูแลความเดือดร้อนของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สุราษฎร์ธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการดูแลผู้ได้รับความเดือดร้อน  
จากอุทกภัยตามกําลังความสามารถของมหาวิทยาลัย 
 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.  มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี            
พุทธศักราช  2552 - 2553  ในระหว่างวันที่ 10 – 12  เมษายน  พ.ศ.  2554  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยได้ประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน  และจัดเตรียมสถานที่                   
ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานพิธีดังกล่าวให้มีความพร้อมทุกด้านแล้ว   
 2.  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายใหส้่วนราชการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN  Economic  Community : AEC)  ในป ีพ.ศ.  2558  มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับสภาการศึกษา
แห่งชาติดําเนินการวิจัยและจัดต้ังศูนย์อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคโดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เป็นศูนย์กลางภาคใต้ 
 3.  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศกึษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา  2554  ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ฯ ในการรับนกัศึกษานั้น  ปรากฏว่ามีนักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีการศึกษา  2554  จํานวน  7,072  คน 
 4.  ตามท่ีเกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นสึนามิในประเทศญีปุ่่นและเกิดความเสียหายมากนั้น  
มหาวิทยาลัยจงึได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนร่วมบริจาค 
เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น  โดยดําเนินการหลายช่องทางระหว่างวันที่  15 - 31  
มีนาคม  2554  ซึ่งมียอดเงินบริจาคในขณะนี้ประมาณ  1  แสนบาท  และมหาวิทยาลัยจะประสานนําส่ง            
ให้กับสถานทูตญี่ปุ่นต่อไป  
 5.  มหาวิทยาลัยได้มอบน้ําด่ืมราชพฤกษ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี              
โดยผ่านส่วนราชการส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มและองค์กรภาคประชาชน  ขณะนี้                
ได้แจกจ่ายน้ําด่ืมราชพฤกษ์ไปแล้วประมาณ  100,000  ขวด  
 6.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในนามอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับ             
การแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร   ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ                        
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การอุดมศึกษา ที่ 5/2554  เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร  ลงวันที่  16              
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  เพื่อพิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการระดมทรัพยากรและ                      
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  และพิจารณาติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายทั้งเงินงบประมาณ            
และเงินนอกงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณอุดมศึกษาทั้งระบบ   
 7.  อธิการบดีไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการศึกษาที่ฮ่องกงและมีข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ   WORLD  
UNIVERSITY  RANKINGS (QS)  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบการจัดลําดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย            
จากทั่วโลก  โดยข้อมูลดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะนาํมากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่อยู่บนความ
ต้องการของท้องถิ่น  (LOCAL  UNIVERSITY)  โดยนําศาสตร์สากลสู่ท้องถิ่นและนําศาสตร์ท้องถิ่นสู่สากล 
ต่อไป      
      

ระเบยีบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ  ครั้งที่ 2/2554  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554  ซึ่งประชุมเมื่อ                      
วันอังคาร ที่  22   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2554   โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 13  ระเบียบวาระที่ 5.5  เพิ่มเติมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

 “ควรให้สํานักส่งเสริมวิชาการ ฯ  เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร            
ให้เป็นไปตามความและมาตราที่กําหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องแนวปฏิบัติ               
ในการเสนอขออนุมัติหลักสตูร  พ.ศ.  2553  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร               
ทุกๆ  5  ปี  โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย”  
 หน้า 13 ระเบียบวาระที่ 5.6  มติที่ประชุม 
  “ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ.               
เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2550  ข้อ 4  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  ตัวบุคคลและแนวทาง              
เพื่อต่อเวลาราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้” 
       

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดาํเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2554  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 5.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี   จํานวน  28   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  54  คน  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสาํนักส่งเสริมวิชาการฯ  และ 
บัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสอืรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จ             
การศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   
 ระเบยีบวาระที่ 5.2  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแก่บุคคล   
ดังนี้  
 1.  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ปรญิญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหาร
การศึกษา   
 2.  นายเดโช   สวนานนท์  ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาการจัดการทาง
วัฒนธรรม 
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โดยฝ่ายสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้คณะครศุาสตร์  และคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ทราบ 

คณะครุศาสตรไ์ด้แจ้งผลการอนุมัติ ให้ปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก่คุณหญิงกษมา  วรวรรณ              
ณ  อยุธยา ทราบแล้ว 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ได้แจ้งผลการอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แก่  นายเดโช                  
สวนานนท์  ทราบแล้ว  

ระเบยีบวาระที่ 5.3  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน 
ของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
 1.  นายพิชัย   สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
 2.  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
 โดยฝ่ายสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 003/2554                  
เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี แทนตําแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2554  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว  และได้ส่งคําสัง่ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว       
 ระเบยีบวาระที่ 5.4  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา  2552  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และงานตรวจประเมินคุณภาพภายในตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจําปีการศึกษา  2552  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ช่วยอธิการบดี           
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทราบแล้ว  และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้นําข้อเสนอแนะของสภา              
มหาวิทยาลัยฯ  ไปกําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว  ซึง่มหาวทิยาลัยได้ให้ความเห็นชอบและจัดทําคู่มือ         
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา  2553 ต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 5.5  ที่ประชุมเห็นชอบปิดหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้สาํนักส่งเสริมวิชาการ ฯ ทราบและสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  ได้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบการปิดหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ตามหนงัสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.9/0068   
เรื่องการปิดหลักสูตร  ลงวันที่ 15  มีนาคม  พ.ศ.  2554      
 ระเบยีบวาระที่ 5.6  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  ตัวบุคคล    
และแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ            
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อส่งคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0584/2554  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน   
ตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2554  คณะกรรมการฯ  
เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ กรณี รศ.ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม  และ              
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 3/2554  ระเบียบวาระที่  5.4 
  ทั้งนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าว    



 

 

5 
 

 

 

ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

3.2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2553  ระเบียบวาระที่ 3.2   
“เรื่องพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการดําเนนิการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา             
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน”ี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  แจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนระเบียบวาระนี้ 
เพื่อคณะกรรมการฯ  จะได้นําเสนอผลการดําเนินการตามแผนฯ ของคณะกรรมการฯ  ในประเด็นที ่             
เกี่ยวข้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อมกันในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ  

3.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1/2554  ระเบยีบวาระที่ 5.3               
“เรื่องพิจารณาให้ความเหน็ชอบการรบันกัศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) ปีการศึกษา  2554”  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2554   
ระเบียบวาระที่ 5.3  มีมติเหน็ชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น            
(กศ.บท)  ปีการศึกษา  2554  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ               
ให้เพิ่มข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
 “ในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท)  มหาวิทยาลัย               
ต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552  และใหม้ีการติดตาม          
การดําเนินงานของโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณา” 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ     
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 - ไม่ม ี-  

ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 131/2548   
ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548   โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุมพิจารณาผลการศึกษา    
ของนักศึกษาภาคปกติและภาค  กศ.ปช.  ทีส่ําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2554 และเห็นชอบ 
ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปรญิญาตรี  
จํานวน  1,420  คน   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2554              
ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดบับัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
จํานวน  465   คน      
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 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ตามท่ีมหาวิทยาลัย                      
ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน     1,420   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  465  คน  ประกอบด้วย 

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน        462 คน 
-  ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  2 คน 
-  ปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน  1 คน 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการและตรวจสอบ           
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งที่ 15/2553  เมื่อวันที ่ 16  ธันวาคม  พ.ศ.  
2553  ซึ่งมมีติอนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา   
โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทีค่รุุสภาให้การรบัรองหรือไม่   
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัได้แจ้งว่าผลการดําเนินการจากข้อสังเกตข้างต้นนั้นมหาวิทยาลัยได้ยกเลิก               
การรับสมัครบุคคลที่จะเข้าศกึษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) ที่เปิดสอน               
ในหน่วยบริการฐานพื้นที่แล้ว  และกรณีผูท้ีศ่ึกษาในหลักสตูรครุศาสตร์มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายชื่อนักศึกษา        
ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรไปยังคุรุสภาตามแนวทางที่คณะกรรมการครุุสภากําหนดแนวทางสําหรับการ         
ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว  
  

5.2 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่ 12/2553  เมือ่วันที่ 29 ธันวาคม 2553          
ได้ออกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 008/2553 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํ้านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ประกอบด้วย 
   1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธาน 
   2.  ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล รองอธิการบดี   รองประธาน 
   3.  นายจตุพร   วัชรานาถ กรรมการสภาฯ  โดยตําแหน่ง  กรรมการ 
   4.  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ  จากผู้บริหาร  กรรมการ   
   5.  ผศ.ดร.พูลสุข  ปรัชญานุสรณ ์กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
   6.  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เลขานุการ 
   7.  ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   8.  นายวรชาติ   การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแทน  ผศ.ดร.สมศักด์ิ  ชอบตรง  ซึ่งขอ                     
ลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  โดยจะรักษาการในตําแหน่งต่อไปจนถึงวันที่                
สภามหาวิทยาลัยฯ  แต่งต้ังผูดํ้ารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งผลการดําเนินการมีดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการสรรหา ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  13  มกราคม  2554  ได้
ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์  และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกร้องอย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ  พ.ศ.  2551  โดยดําเนินการดังนี้ 
     (1)  จัดทําประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ลงวันที่  13   
มกราคม  พ.ศ.  2554 
     (2)  คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินตามประกาศในข้อ           
(1)  ดังนี้ 
          ให้ผู้บรหิารหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน หรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพื่อประมวลความนิยม  และความเหมาะสมของผู้ทีจ่ะเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจากบุคคล
ในสังกัดหรือบุคคลภายนอก รวมแล้วไม่เกิน  3  ช่ือ  เสนอคณะกรรมการสรรหา  พร้อมประวัติและผลงาน 
      กรณีดังกลา่วมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจํานวน  13  หน่วยงาน ได้เสนอชื่อบุคคล                
โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อรวม  8  คน  เรียงตามลําดับอักษรดังนี้ 

  1.  ดร.ชุติมา    เสพยธ์รรม 
  2.  ผศ.ดร.ทัศนีย์    ทองก้านเหลือง 
  3.  ผศ.ดร.นิตย์    หทัยวสีวงศ์  สขุศร ี
  4.  ผศ.ดร.ราตรี    นันทสุคนธ์ 
  5.  ดร.วัฒนา    รัตนพรหม 
  6.  ดร.วรรณะ    บรรจง 
  7.  ผศ.ดร.วิศาล    ศรีมหาวโร 
  8.  ผศ.โสภณ    บุญล้ํา 

 2.  คณะกรรมการสรรหาฯ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2554               
ได้นํารายชื่อในข้อ (1)  มาพิจารณากลั่นกรองปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เหมาะสมที่จะเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะกรรมการฯ  ได้ใช้วิธีการลงคะแนนลับเพื่อ
ทาบทามตามลําดับให้ได้บุคคลที่เหมาะสมจาํนวน 3 คน  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกและแต่งต้ังเป็น
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยเรียงตามลําดับคะแนน  
     คณะกรรมการฯ  ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทาบทามบุคคลในลาํดับที่ 1 – 3  หากมีผู้ปฏิเสธ
การทาบทามให้ทาบทามบุคคลในลําดับที ่4  และ 5  จนกว่าจะได้บุคคลที่เหมาะสมครบจํานวน 3  คน  เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ     
 3.  คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 ได้พิจารณาผล         
จากการดําเนินการทาบทามบุคคลในลําดับที่ 1 – 5  ผลปรากฏว่ามีผู้ปฏิเสธการทาบทาม  จํานวน  3  คน   
และตอบรับการทาบทาม  จํานวน  2  คน  คือ 
    (1)  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 
    (2)  ดร.ชุติมา  เสพย์ธรรม 
     คณะกรรมการฯ  จึงเห็นชอบให้มีการลงคะแนนลับพิจารณาเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ             
ที่ยังไม่ได้รับการทาบทาม   เพื่อทาบทามบุคคลที่เหมาะสมจํานวน  1  คน  เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมครบ           
3  คน  ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  เรียงตามลําดับคะแนน  
    ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ  ทาบทามบุคคลในลําดับที่ 1  หากบุคคลในลําดับที่ 1  
ปฏิเสธการทาบทามให้ทาบทามบุคคลในลาํดับที่ 2  ต่อไป  ซึ่งผลการทาบทามปรากฏว่าบุคคลในลําดับที่ 1           
ได้ตอบรับการทาบทาม         
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 ผลจากการดําเนินการทาบทามบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อตามลําดับและจากการลงคะแนนลับ               
ของคณะกรรมการสรรหา ฯ  จึงมีผู้ตอบรับการทาบทามครบจํานวน  3  คน  เรียงตามลําดับอักษรดังนี้ 
  1.  ดร.ชุติมา   เสพย์ธรรม 
 2.  ดร.วัฒนา   รัตนพรหม 
 3.  ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งต้ังผู้ที่เหมาะสมเปน็ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย        
และพัฒนาตามรายชื่อตามลําดับอักษรดังกล่าว  พร้อมประวัติ  ข้อมูลรายละเอียด  วิสยัทัศน์และนโยบาย          
การปฏิบัติงาน  พร้อมแบบตอบรับการทาบทามของผู้ได้รับการเสนอชื่อแนบ/ประกอบระเบียบวาระนี ้
 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยเลือกและแต่งต้ัง  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัย          
และพัฒนา  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไป 
    

5.3 พิจารณาแต่งตั้งประธานสภาวชิาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บรหิาร                    
     หรือคณาจารย์ประจําคณะ 

 ด้วยกรรมการสภาวิชาการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ 001/2551                     
เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ  ลงวันที ่ 24  มกราคม  พ.ศ.  2551  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง             
ตามความในมาตรา 21  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  (มาตรา 21  กรรมการ                
สภาวิชาการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง                     
เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ …) 
 เพื่อให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ 
คณาจารย์ประจําคณะแทนกรรมการสภาวิชาการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ.  2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการ             
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการเลือกบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง              
เป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรอืคณาจารย์ประจําคณะ  วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่               
9  มีนาคม  พ.ศ.  2554   และแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น 
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ วิทยาลยัและบัณฑิตวิทยาลัย  (คําสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0732/2554  ลงวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2554) 
 คณะกรรมการฯ  ตามคําสั่งดังกล่าวได้ดําเนินการให้คณะ/วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยเลือก                  
บุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจํา                 
คณะ/วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                       
เรื่องผลการเลือกบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ             
คณาจารย์ประจําคณะ  ลงวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2554  แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังอธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการตามความในมาตรา              
20 (1) แห่งพรราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี            
ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ.  2547  ข้อ 4  วรรคสอง  และบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการสภาวิชาการจาก            
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะต่อไป 
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์                  

ประจําคณะ  ดังนี้ 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประธานสภาวิชาการ 
 2. กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ  ได้แก่ 
  (1)  ดร.วรรณะ   บรรจง 
  (2)  ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ 
  (3)  ผศ.ดร.อารี   พุ่มประไวทย์ 
  (4)  ผศ.สมทรง   นุ่มนวล 
  (5)  นางสาววิชชุตา  ให้เจริญ 
  (6)  นายมณกันต์   สมเกื้อ 
  (7)  นายจิตรดารมย์  รัตนวุฒิ 
  (8)  รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร 
 ทั้งนี้ กรรมการตามข้อ 1 และกรรมการตามข้อ 2(1) – (7)  ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554            
และกรรมการตามข้อ 2 (8)  ต้ังแต่วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไป 
 

5.4 พิจารณาอนุมัติต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณ ี
รองศาสตราจารย์ประสทิธิ์   ทองแจ่ม 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์           
พ.ศ.  2554  ระเบียบวาระที่ 5.6  ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดจํานวน  ตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                 
ที่จะเกษียณอายุราชการ  (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0584/2554  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2554) 
 คณะกรรมการ ฯ  ได้ดําเนินการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะเกษียณอายุราชการตลอดจนแนวทาง          
ในการปฏิบัติงานและการต่อเวลาราชการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในประกาศ  ก.พ.อ.  เรือ่ง
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  ตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการ 
สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษยีณอายุราชการ   (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี ที่  0584/2554   ลงวันที่   22   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2554)  ไปดําเนินการปรับปรุงข้อมูล                
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  โดยจัดทําเป็นบัญชีของแต่ละประเด็นว่ามีหรือสอดคล้อง
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  หรือไมอ่ย่างไร  ดังต่อไปนี้ 
 1.  กรอบแผนอัตรากําลังระยะ  4  ปี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ 
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2.  ความจําเป็นของคณะและของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550   
 3.  ภาระงานในการสอนต่อสัปดาห์ซึ่งควรอ้างอิงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ลงวันที่  29  
ตุลาคม  พ.ศ.  2551 
 4.  เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ลงวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2551  ได้ใหอํ้านาจ          
กับสภามหาวิทยาลัยฯ  ตามข้อ 7  ดังนี้  “ในกรณีทีม่ีเหตุอันสมควรสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือ              
ยกเว้นภาระงานให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  และอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ฯ                        
ที่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ข้างต้นก็ได้”   
 5.  ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3  ปี   

6.  งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้มีการลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือหรือวารสารวิชาการ            
ตามท่ีประกาศ  ก.พ.อ.  กําหนด 

     โดยนําข้อมูลที่จัดทําข้างต้นแต่ละรายการจัดทําลงตารางแยกเป็น 3 ส่วน  คือ  ส่วนแรกเป็น 
“หลักเกณฑ ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ.”  ส่วนที ่2 เป็น “ขอ้เท็จจริงของตัว   
บุคคลที่จะต่อเวลาราชการและความจําเป็นของมหาวิทยาลัย” และส่วนสุดท้ายเป็น “ความเห็นของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย (สอดคล้องตามเงื่อนไขหรือไม่สอดคล้องตามเงื่อนไข)”  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว  ในการ                 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป                  
 

 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์าน ี
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่  9/2548  เมือ่วันที่   28  กันยายน                     
พ.ศ. 2548 ระเบียบวาระที่ 5.6  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ซึ่งเป็นการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถาบันราชภัฏ  (เดิม)  เป็นหลักสูตร           
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สอดคล้องกบัการปรับเปลี่ยนของสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้เปิดสอนหลักสูตร             
ดังกล่าวมาตามลําดับ  และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์และความเจริญก้าวหน้าที่
เปลี่ยนแปลงไป  คณะมนุษยศาสตร์ ฯ  จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   โดยดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอ            
ขออนุมัติหลักสูตร  พ.ศ.  2553  ลงวันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา 
อังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2554)  ตามเอกสารหลักสูตรและรายงานกระบวนการปรับปรุงฯ 
ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2554)  
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรใหส้าขาวิชาอื่นๆ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  เช่น  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   
เป็นต้น 
 2. ควรมีการพฒันาอาจารย์ให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่าง 
หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และมีทักษะการพดู  ฟัง  อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ควรมีหลายแขนงวิชาและรายวิชาในสาขาวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตามความ
ต้องการของนักศึกษาและความต้องการของสังคมได้อยา่งครบถ้วน  

  

5.6 พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของอธกิารบดี    
     (ลับ) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอที่ประชุมให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้) 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 พิจารณาปรับปรุงระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายคา่ตอบแทน 
                การสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  2548   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ว่าควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ                    
พ.ศ.  2548  ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและ                    
ค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551   
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวทิยาลัยและผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาและดําเนินการและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษา  ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2554   
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2553  เมื่อวันที่  22  กันยายน  
พ.ศ.  2553  ได้ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2554  ไปแล้วนั้นแต่เนื่องจาก
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ  ของคณะครุศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ท้องถิ่นมีความต้องการเข้าศึกษาเป็นจํานวนมาก  
คณะครุศาสตรจ์ึงได้วางแผนอัตรากําลังและปัจจัยอ่ืนๆ  เพือ่รองรับจํานวนนักศกึษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  จึงมคีวามจําเป็นต้องปรับแผนการรับนกัศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ  
ดังนี้ 
 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย    จํานวนนักศึกษา  150  คน 
 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวนนักศึกษา  150  คน 
 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม  จํานวนนักศึกษา  100  คน 
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  จํานวนนักศึกษา  150  คน 
 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จํานวนนักศึกษา  150  คน 
 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวนนักศึกษา  150  คน 
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 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์  จํานวนนักศึกษา  150  คน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2554               
ของคณะครุศาสตร์เพิ่มเติม  ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้    
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบปรับแผนการรับนักศกึษา  ภาคปกติ  ปีการศึกษา  2554  ของคณะครุศาสตร์ตามท่ีเสนอ  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรวิเคราะห์อัตรากําลังของอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  ให้ม ี         
ความเหมาะสมและมคีุณภาพ  เพราะบัณฑิตของคณะครุศาสตร์จะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพครู 
 2.  ควรมหี้องฝึกปฏิบัติการและครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา             
ในแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้อง  สะท้อนคณุภาพของการจัดการศึกษาและคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 

6.3 การศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีนโยบายในการไปศึกษาดูงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ณ  ต่างประเทศ  เพื่อนําข้อมลูจากการศึกษาดูงานมาพัฒนามหาวิทยาลัยและงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํากําหนดการไปศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เยอรมนี             
และออสเตรีย  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณากําหนดแผนการเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชมุ   
 ที่ประชุมเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไปศึกษาดูงานกิจการสภามหาวิทยาลัย                           
ณ  ต่างประเทศ  ในระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  4/2554  ในวันอังคาร ที่  26  เมษายน  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                         ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


