
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 3/2555 
วันอังคาร ที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2555  เวลา  10.30  น. 

ณ ห้องประชมุขนาบน้ํา  โรงแรมกระบี่มารีไทม์ปาร์ค  แอนด์สปารีสอร์ท  อําเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี ่
------------------------------------------------------------------------ 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
3. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
4. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
5. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
6. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นิตยา   กันตะวงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
9. ดร.วัฒนา   รตันพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
10. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
11. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
12. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
15. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
4. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
5. นางประภาศรี   สฉุันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
6. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
7. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
8. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์   
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 2.  อาจารย์เพชร  ขวัญใจสกลุ อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ 

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 3.  ผศ.ดร.นิตย์  หทัยวสีวงศ ์ สุขศร ี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 และ 4.2.6 

4.  อาจารย์ธิติมานันท์  ดํารงศักด์ิเมธี อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 

5.  ผศ.ดร.นันทวรรณ  ช่างคิด อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 

6.  อาจารย์ธนาวิทย์  บัวฝ้าย  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
  

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เรื่องการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการสร้างความร่วมมือทางด้าน                  
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 มหาวิทยาลัยควรกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และมีการสร้างแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ป็นจุดเด่นที่สามารถจูงใจใหบุ้คคลทั่วไปอยากจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
เช่น  การสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทีเ่น้นด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งควรสร้างแบรนด์ในระดับมหาวิทยาลัย                  
คณะ/วิทยาลัย  และสาขาวิชาด้วย  และมหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ประเทศละ 1  มหาวิทยาลัย  เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ  การพัฒนา
บุคลากร  และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน 
 ที่ประชุมเห็นชอบมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
เพื่อเสนอเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการหลอมรวมมหาวิทยาลัยด้วย 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ระเบยีบวาระที่ 

4.2.3  ได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอขยายเวลาปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประกาศ 
ดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2555 นั้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(4)/2439 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2555 และ ที่ ศธ 0506(1)/3161 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงมหาวิทยาลัย ความว่า “สํานักงานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือใหส้ถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555 และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในปีการศึกษา 
2556 ต่อไปได้”  
 2  ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร-เดิม) แทนกรรมการที่ครบวาระ                 
การดํารงตําแหน่ง ซึ่งจะเริ่มดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  พ.ศ. 
2554 ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555  เป็นต้นไป และได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในวาระเพื่อทราบแล้ว 
ได้แก่ 
 (1) รองศาสตราจารย์ปราณี    เพชรแก้ว 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา   กันตะวงษ์ 
 (4) ดร.วัฒนา     รัตนพรหม 
 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ทําบันทึก                           
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับ International institute of Singapore                        
โดยมี  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว                      
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2555  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์                            
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เรื่องที่ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมทราบ 
 การรับนักศึกษาใหม่  ภาคปกติ  ประจําปี  พ.ศ. 2555  มีผู้สมัครเลือกเรยีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ในกลุ่มภาคใต้  จํานวน 13,626 คน  โดยผูส้มัครเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อันดับที่ 1 จํานวน  
3,625  คน  และลําดับที่ 2  จํานวน  2,852  คน  และในวันที่  27  มีนาคม  2555  มหาวิทยาลัยได้จัด                      
ให้มีการสอบคดัเลือกนักศึกษา  ซึ่งจะมีนักศกึษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกประมาณ  2,500 กว่าคน  ทั้งนี้  
มหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาประเภทคัดเลือกและนักศึกษาเรยีนดีไว้แล้ว จํานวน  2,251 คน 
 เรื่องที่ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแจ้งที่ประชุมทราบ  
 การจัดการศึกษาของศูนย์บริการฐานพื้นที่  ณ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่  ซึง่ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้ทําบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่  เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการ 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดกระบี่  โดยที่มหาวิทยาลัยได้ยึดหลักการว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานีจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเข้าถึง  เข้าใจและพัฒนา   และเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เรียน                    
มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษานอก                   
สถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 และมีการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตเป็นไป                
ตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด   ซึ่งมี รศ.ดร.ชูศกัด์ิ  เอกเพชร  และ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์  เป็นผู้รับผิดชอบ  



 

 

4 
 

 

 

ดูแลศูนย์บริการฐานพื้นที่จังหวัดกระบี่  ปัจจุบันมีนักศึกษา จํานวน 5 กลุ่มเรียน แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์  3  กลุ่มเรียน  จํานวน 117  คน และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2  กลุม่เรียน  จาํนวน                 
82 คน   
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2555  ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์                 
ที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  โดยเพิ่มเติมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 หน้า 12  ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) พิจารณาให้ความเหน็ชอบและแต่งต้ังคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
เพิ่มเติมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ “กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อสังเกตว่าที่มาของผู้แทนอาจารย์  
3 คน โดยการเลอืกจากกลุ่มอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์อาจไม่ชอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551 ข้อ 7 (3)  เนื่องจาก                   
อาจารย์ผู้มีสิทธ์ิเลือกตัวแทนของคณะจะต้องปฏิบัติราชการติดต่อกันในคณะครบ  2  ปี นับแต่วันเสนอชื่อ”  
และประธานให้นําข้อสังเกตดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  ต่อไป 
        

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

             ครั้งที่ 2/2555   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2555  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจาํตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. .... 
 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการส่ง “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อมหาวิทยาลยัได้รับหนังสือตอบรับทราบ
การให้ความเหน็ชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จาก ส.ก.อ. แล้ว  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสําหรับการขออนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและและพัฒนาทราบมติสภาฯ     

ระเบยีบวาระที่ 4.2.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                              

สุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
(1)  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   ประธาน 
(2)  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
(3)  ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ  เสนาคํา  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 

      (4)  เรือโท ผศ.ดร.อนันต์  ใจสมุทร   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
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   (5)  นายมนตร ี เพชรขุ้ม   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 

(6)  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์             กรรมการและเลขานุการ 
2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

(1)  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธาน 
 (2) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ  
 (3) นายแพทยณ์ัฐวุฒิ  ประเสริฐสริิพงศ์ (ผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 (4) นางพัชริดา  พูลเพิ่ม        (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
 (5) หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                              กรรมการและเลขานุการ 
  3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

(1) คณบดีคณะครศุาสตร์   ประธาน 
(2) รองคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
(3) รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์       (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(4) ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล       (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(5) ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม           (ผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(6) นายสุนันท์  เทพศรี           (ผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
(7) หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ์                                     กรรมการและเลขานุการ 

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 3  ฉบับ                       
ให้นายกสภาฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว  ดังนี ้
     (1) คําสั่งฯ ที่ 002/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 
     (2) คําสั่งฯ ที่ 003/2555 เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555  
  (3) คําสั่งฯ ที่ 004/2555 เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2555 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งคําสั่งให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ  คณะพยาบาลศาสตร์และคณะ                             
ครุศาสตร์ทราบคําสั่งแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว                  
และคณะวิทยาการจัดการกําลังดําเนินการนําส่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ                            
การธนาคาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ต่อ ส.ก.อ. ทราบ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน    
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.6  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแผนการเปดิรับ
นักศึกษา ภาค กศ.บท.  ปีการศึกษา  2555  โดยให้มหาวทิยาลัยจัดการศึกษา   ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ.  2552 
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  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบมติ                        
สภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อดําเนินการตามแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (กศ.บท) ปีการศึกษา 2555   
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  และอนุมัติ
งบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าว               
จากงบประมาณแผ่นดิน  โดยจ่ายต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2555  จํานวน 12,001,812  บาท (สิบสองล้าน                     
หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดังกล่าวให้รวมเงินค่าครองชีพตามที่
มหาวิทยาลัยได้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าครองชีพ พ.ศ. 2551 
ด้วย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ 
และกองนโยบายและแผนไดว้างแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับ     
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากงบประมาณแผ่นดิน โดยจ่ายต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
จํานวน  12,001,812  บาท  (สิบสองล้านหนึ่งพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)   
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาต่อไป 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อปรับปรุงกรอบอัตรากําลังของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2555  - 2558  และเพิ่มเติมรายละเอียด  ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ  
  ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน  49  คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท  จํานวน 17 คน  และไม่อนุมัติใหป้ริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา                     
จํานวน  4  คน  ตามรายชื่อในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตร
ให้กับบัณฑิตต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 6.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนด   
จํานวน  ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษยีณอายุราชการเพื่อต่อ
เวลาราชการ ดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ประธาน    
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์    รองประธาน 
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   กรรมการ 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
5. คณบดีคณะครศุาสตร์     กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะเกษียณอายุราชการ  ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และการต่อเวลาราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550   
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  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยออก
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0372/2555 เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน                   
ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อต่อเวลา
ราชการ ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555     
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัย  
        แต่งตั้ง 

-ไม่ม-ี 
 

 3.2.2 เพื่อพิจารณา 
-ไม่ม-ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  4.1.1 รายงานผลการประชมุอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรับมอบนโยบาย                            
                        จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบาย              
ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2555  ณ  ห้องประชุม
สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   โดยได้กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
40 แห่งทั่วประเทศ โดยมีสาระสําคัญสรุปดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลยัมีอิสระในการบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยแห่งใดที่ต้องการเป็น 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ออกนอกระบบ) มหาวิทยาลัยสามารถตัดสินใจได้เอง 

2. สนับสนุนการยุบรวม  การหลอมรวมสถาบนัอุดมศึกษา  โดยให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ 
จัดทําข้อตกลงกันเอง 

3. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะนีป้ระเทศไทยมมีหาวทิยาลัยประมาณ 
120 แห่ง ซึ่งเป็นจํานวนที่มากเกินไป  จึงได้ฝากให้ที่ประชุมช่วยกันเสนอแนะและแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย เพราะ
รัฐบาลไม่สามารถจัดงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้  มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ                
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดี มบุีคลากรที่มีความสามารถ  ฉะนั้นมหาวิทยาลัยใด                     
ที่มีข้อจํากัดก็ต้องพัฒนาตนเองขึ้นมา ถ้าไม่พัฒนา คนก็ไม่เลือกไปเรียน สง่ผลถึงงบประมาณที่รัฐสนับสนุน                        
ก็จะลดลงด้วย 

มหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้กับ   
มหาวิทยาลัยเพื่อนํารายได้มาพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  ซึ่งในอกี 5 – 10 ปีข้างหน้าจะมีประชากรที่เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาน้อยลง  มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมความพร้อมกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งควรพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มีการบริหารทีไ่ม่แสวงหากําไรแต่สามารถเลีย้ง 
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ตนเองได้  และควรจัดต้ังกองทุนให้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัยได้  เช่น  กองทุนสวัสดิการ  
กองทุนการจัดการเรียนการสอน  กองทุนวิจัย  กองทุนพฒันาบุคลากร  ซึ่งการบริหารแบบบูรณาการทั้งหมด
สภามหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้มีการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม   
 เห็นชอบมอบหมายคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปพิจารณากําหนดนโยบาย
ดังกล่าวและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.1.2 พิจารณาเกี่ยวกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในจังหวดัสุราษฎรธ์าน ีโดยการหลอมรวม 
  สถาบันอุดมศึกษาในจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี  

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เห็นชอบในหลักการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                     
และแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ  (รายละเอยีดตามเอกสารแนบระเบียบวาระนี้) 
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ                 
“จัดต้ังมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการหลอมรวมสถาบันอดุมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”                 
เพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรเสนอเรื่องให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทางและดําเนินการ                          
ในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

2. ควรจัดทํานโยบายการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนบน
ว่ามีประโยชน์ต่อคนในพื้นที่อย่างไรและมีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางใด  เช่น  การจัดต้ัง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยมีการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์  เป็นต้น 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการภายใต้บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยให้  ผศ.ดร.  
ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล ไปดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.ประโยชน์   คุปต์กาญจนากุล    ประธาน 
2. ผศ.ดร.ราตรี    นันทสุคนธ์    กรรมการ 
3. ผศ.สมพร    โตใจ     กรรมการ 
4. อาจารย์พิชัย    สุขวุ่น     กรรมการ 
5. ดร.วัฒนา     รัตนพรหม    กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูศักด์ิ    เอกเพชร    กรรมการ  
7. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ     กรรมการและเลขานุการ 
9. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 หน้าที่  จัดหาข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีและศึกษาปัญหา  อุปสรรค  ผลกระทบ  ความเป็นไปได้                     
ที่จะกําหนดแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการในการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พร้อมจัดทํา “ร่าง” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  โดยใช้ระยะเวลาในการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเปน็เวลา        
2  เดือน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการดาํเนนิการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
                       ในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
 ด้วยมหาวิทยาลัย มีความต้องการจะต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                       
ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
เพื่อเป็นอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมีผลงานทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร ต่อสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการต่อเวลา
ราชการของ รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการดําเนินการต่อเวลา
ราชการของ รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร ตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวข้อ 6  คือมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2555  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณากําหนด จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อรวมทั้ง 
แนวทางการต่อเวลาราชการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ประกาศ  ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้เฉพาะ
สาขาวิชาที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความขาดแคลน และจําเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลัง
เกษียณอายุราชการ (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0372/2555  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555)  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ/ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินการต่อเวลาราชการของ                           
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายงานวิชาการ  โดยเฉพาะงานวิจัยและการเขียนเอกสารตํารา                 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 

2. การพิจารณาผลงานตามเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ  มหาวิทยาลัยควรทาํความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เงื่อนไขการทําผลงานให้สอดคล้องตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข                     
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เช่น งานควบคุมวิทยานิพนธ์              
ไม่ถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  และควรมีการประเมินผล  เอกสารตําราที่ตีพิมพ์เผยแพร่                     
ที่ชัดเจน  และควรมีข้อมูลของตําราว่าได้ใช้ประกอบการสอนวิชาอะไร  เป็นต้น   

3. ควรให้ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการตรวจสุขภาพทุกปี  เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงาน
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการดําเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี                     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
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4.2.2  พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยราชภฏั 
         สุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา  2554 

 ด้วยตัวบ่งชี้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา “องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ” จะมีตัวบ่งชี้เกี่ยวกับภาระผู้นําของสภาสถาบันและ              
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่ 1 ได้แก่ “สภาสถาบันปฏิบัติ
หน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า” 
 ทั้งนี้การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อ วันที ่  
31  พฤษภาคม  2554  ได้กําหนด “ตัวช้ีวัด (KPI) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  ไว้แล้ว  และ
สภามหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองครั้งแรกในปีการศึกษา 2553  โดยประเมินตามตัวช้ีวัดดังกล่าวตามรายการ
แนบท้ายระเบียบวาระนี้  สําหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในปกีารศึกษา  
2554 จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนรบัการประเมินในเดือนกรกฎาคม 2555  เพื่อเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยสํานกังาน            
สภามหาวิทยาลัยได้เสนอ “แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 
2553” ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบแบบประเมินดังกล่าวใช้สําหรับสภามหาวิทยาลัยประเมิน
ตนเองสําหรับปีการศึกษา 2554   หรือจะพิจารณาเป็นการอื่น 
 มติที่ประชุม 

มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ประสานกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการอบรม 
“หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” ไปพิจารณาปรับปรุงแบบประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา  2554  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ประจําเดือนเมษายน  พ.ศ.  2555 

 

4.2.3  พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ 
         และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.  .... 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2551 ได้ออกขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                
คณบดี พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อบังคับดังกล่าว ดําเนินการในการสรรหาคณบดีของคณะต่าง ๆ                  
มาตามลําดับนั้นในกระบวนการการดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวในการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์                    
ได้ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ข้อบังคับดังกล่าวโดยเฉพาะประเด็นการนิยามศัพท์  ตลอดจนการมีส่วนร่วม                         
ของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์   ซึ่งยังไม่อาจดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงไปได้จนถึงขณะนี้จะต้องมีข้อบังคับฯ                
ที่สามารถใช้ดําเนินการได้เป็นกรณีเร่งด่วน 
 เพื่อให้การดําเนินการสรรหาคณบดีของคณะ/วิทยาลัย ส่วนราชการหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ                      
ที่จะดําเนินการต่อไปในภายหน้า มีข้อบังคับที่ใช้ในการดาํเนินการที่สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์                  
ของการจัดต้ังหน่วยงานกับสามารถตอบสนองหลักการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินภารกิจ                      
ของคณะ/วิทยาลัย ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ โดยเฉพาะการสรรหาบุคคล                      
มาดํารงตําแหน่งคณบดีจากบุคคลทั่วไปทีม่ีความรู้ความสามารถและมวิีสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร 
มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                     
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551  และพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....  ใช้แทน  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การเสนอข้อบังคับ/ระเบียบที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมากหรอืฉบับร่างใหม่ควรผ่านการพิจารณา                      

ของคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 

2. การกําหนดสัดส่วนคณะกรรมการสรรหาคณบดีควรกําหนดจํานวนกรรมการให้มีความสมดุล 
เพื่อให้ได้คณบดีที่สามารถทํางานร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันได้ และการกาํหนด 
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นกรรมการอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้อํานาจได้ 

3. คํานิยามคําว่า “อาจารย์” และคําว่า “พนักงาน” ควรให้คณะกรรมการจดัทําร่างระเบียบ              
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิจารณาว่าเป็นคํานิยามตามข้อบังคับกับฉบับอ่ืนๆ หรือไม่  
ซึ่งคํานิยามในข้อบังคับในแต่ละฉบับควรมีเนื้อหาที่สัมพันธ์และอธิบายความหมายเหมือนกัน 

4. ควรมีบทเฉพาะการที่ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาคณบดทีี่ดําเนินการสรรหายังไม่ยุติ 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการโดยมอบคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     

สุราษฎร์ธานีไปพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ                 
สรรหาคณบดี พ.ศ.  .... เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

4.2.4  พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
         : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  24  มกราคม 2554  ได้                    
พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  และให้คณะนิติศาสตร์ไปปรับปรุง                    
แก้ไขตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล้วนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาก่อนนําเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 
 บัดนี้คณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ. 2555) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ และสภาวิชาการ  ในการประชุม                   
ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2555 ได้พิจารณาแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา                    
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี     

: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ดังนี้ 
1. หน้า 8  ข้อ 1.2 ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องมีภาคฤดูร้อน 
2. หน้า 11 ข้อ 3.1.1 แก้ไขเป็น “จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต” 
3. ควรมีบันทึกโดยจัดทําเป็นตารางว่าได้แก้ไขในส่วนใดบ้างของหลักสูตรจาํแนกเป็นข้อๆ 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  ภายใต้เงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร                   
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และหลักสูตรการศึกษาอื่นๆ  ที่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสงัเกต 
และข้อเสนอแนะก่อนนําแจ้ง ส.ก.อ. ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ภายใน  ได้แก่ 

1. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว     
2. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล     
3. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์     
4. ผศ.สมพร  โตใจ      
5. นายพิชัย  สุขวุ่น      
6. นายสมพร  ศรีอาภานนท์     
7. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์       
8. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม     

หน้าที่  ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและได้รับการแก้ไข                 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ  จากคณะโดยสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรนัน้ๆ  เพื่อให้ถูกต้อง
สมบูรณ์  และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา               
แห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศที่เกี่ยวข้อง  ก่อนนําส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ   

 

4.2.5  พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. 2555) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551                  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากหลักสูตรกลาง                     
ของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนเป็น “หลักสูตรบริหาร                      
ธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิด                            
ทําการสอนหลกัสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552                     
ข้อ 10 กําหนดให้หลักสูตรทีเ่ปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกบัประกาศดังกล่าวภายในปีการศึกษา 
2555  
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จงึเสนอ                      
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรงุ                    
พ.ศ. 2555)  ซึง่คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 
1/2555  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2555 และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่  1/2555  เมื่อวันที่ 14                    
กุมภาพันธ์ 2555  ได้พิจารณาแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี ้
1. หน้า 2 ข้อ 6 ให้ทําเครื่องหมาย X ในช่องสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม                      

ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2555 
2. หน้า 8 ข้อ 2.1 ให้ทําเครื่องหมาย X ในช่องนอกเวลาราชการ 
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3. หน้า 10 ข้อ 3.1.1 แก้ไขเป็น “จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต” 
               ขอ้ 3.1.2 ข. (2) แก้ไขเป็น “กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ”  
4. หน้า 11 บรรทดัแรกแก้ไขเปน็ “กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ เลอืกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ให้เลือก

เรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา  และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา” 
5. ควรตรวจสอบรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  ภายใต้เงื่อนไขให้คณะกรรมการตรวจสอบ                  
การแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่งต้ังตรวจสอบการแก้ไข                                
ให้สมบูรณ์ก่อนนําแจ้ง ส.ก.อ. 

 

4.2.6  พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. 2555) 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550    

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550) 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552                   
ข้อ 10 กําหนดให้หลักสูตรทีเ่ปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกบัประกาศดังกล่าวภายใน ปีการ                     
ศึกษา 2555  
 จากกรณีดังกล่าวประกอบกับเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จงึเสนอ                       
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรงุ                      
พ.ศ. 2555)  ซึง่คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่   
1/2555  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2555 และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14                     
กุมภาพันธ์ 2555  ได้พิจารณาแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 หน้า 5 แก้ไขปรัชญาเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีจริยธรรม  นาํความรู้สู่ปัญญา  สร้างความเป็นผู้นําบนพื้นฐานสังคมที่ดี  มีความรบัผิดชอบตามหน้าที่                    
และสร้างเครือข่ายุรกิจสู่สากล” 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  
 

4.2.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 มาตรา 41 วรรคสอง  กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะ สํานักและสถาบัน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจและ 
หน้าที่  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําส่วนราชการและการจัดระบบบริหาร งานในส่วนราชการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้จะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึง่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง                   
ในสาม” 
 กรณีดังกล่าวได้กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรรมการ                  
ประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานกั วิทยาลัย ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547  เกี่ยวกับองค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง  การพน้จากตําแหน่ง                           
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้แล้ว 
 บัดนี้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ัง  กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการทาบทามแล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ                      
การท่องเที่ยว 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

ควรสรรหาบุคคลจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในสาขาการท่องเที่ยว
ระดับประเทศหรือนานาชาติเพื่อช่วยเหลือวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษาด้าน                                
การท่องเที่ยวได้ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

ให้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวดําเนินการสรรหาและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้                           
ความสามารถด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลมีช่ือเสียงและเป็นทีย่อมรับในสาขาการท่องเที่ยว
ระดับประเทศหรือนานาชาติเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําวิทยาลัย                           
นานาชาติการท่องเที่ยว 

 

 4.3  พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   สุราษฎรธ์าน ี                                    
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสัง่                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554   ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของ                             
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                        
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                         
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                        
และระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดบับัณฑิตศึกษา                
และประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่  20  มีนาคม                         
พ.ศ.  2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 1,167  คน   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2555 
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  145  คน 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
สภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตตามเอกสารการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลยั                   

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
1. ควรให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  4  คน  ทีส่ภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

2/2555  ไม่อนุมัติให้ปริญญา  จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบพิจารณา 
2. วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาชุดการเรียนเรื่องเศษส่วนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ของนายวีรวัฒน์  เลิศประสาน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
 มีข้อสังเกต คือ  ควรตรวจสอบและแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องทั้งวิธีการเลือกใช้สถิติเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน  กลุ่มตัวอย่างและค่าคะแนนต่างๆ  ที่ได้จากผลการวิจัย  ซึ่งบทคัดย่อได้อธิบายการทดสอบ  
สมมติฐานโดยใช้ t-tast แบบตัวอย่างกลุ่มเดียว   ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย  และมีการเปรียบเทียบ                  
ก่อน-หลัง  โดยปกติทั่วไปการวัดผลหลังสูงกว่าก่อนอย่างแน่นอน    

3. วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน
ภาษาแบบยึดภาระงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนายอารมณ์  ราษฎรเ์จริญ  สาขาวิชาการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ  

มีข้อสังเกต  คอื ช่ือเรื่องเป็นการศึกษาผลสมัฤทธ์ิแต่วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
หรือวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องชื่อเรื่อง  และ 3 บรรทัดสุดท้ายของบทคัดย่อ “ทั้งนี้ความตรงเชิงเนื้อหา                  
ของแผนการจดัการเรียนรู้และแบบประเมินทักษะการพูดตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ 1.00                 
เป็นคุณภาพเครื่องมืออยู่ในกระบวนการวิธีการวิจัย” น่าจะเป็นผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ                    
ซึ่งจะต้องเขียนก่อนผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปมีนักศึกษาจํานวน   6  ราย  ที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ปริญญา  โดยมอบหมายคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาดําเนินการให้นักศึกษาที่จัดทําวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไปปรับปรุงบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์
ใหม่ทั้งหมดใหส้อดคล้องกับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
  1. สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                              จํานวน  1,167   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  139  คน  ประกอบด้วย 
  -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  122 คน 
     -  ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   10 คน 

-  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    5     คน 
-  ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    1     คน 
-  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1 คน 

 และไม่อนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  6  ราย  ดังนี้ 
(1) นางสาวนัฐชกมล   สกุลเวช สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(2) นางสาวปุณฑ์ทอง ทองกลิ่น สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 
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(3) นายอารมณ์ ราษฎร์เจริญ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 
(4) นายวีรวัฒน์ เลิศประสาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
(5) นางสาวกฤติยาภรณ์ คงเรือง สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
(6) นางสาวคุณาภรณ์ ช่ืนวิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาดําเนินการให้นักศึกษาที่จัดทําวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไปปรับปรุง               

แก้ไขบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์              
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 

2. เพื่อประโยชน์แก่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จัดทําหนังสือเวียนถึงกรรมการ                    
สภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหป้ริญญา 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตาํแหน่งตามมาตรา  16(3) แห่งพระราช  
      บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร – เดิม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ลงวันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ.  2552  
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2553  ได้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง  3  ปี  (ตามความในมาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 : นายก                 
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหน่ง 
คราวละสามปี)  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  (เริ่มดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ลงวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2552) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  พ.ศ.  2554                
ข้อ 11  กําหนดให้  “การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 5 ให้ดําเนินการภายในเก้าสิบวัน                           
นับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้พ้นจากตําแหน่ง...” กรณีตามประกาศดังกล่าวอธิการบดี
จึงต้องดําเนินการเพื่อให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่งระหว่างวันที่  1  
มีนาคม  2555 ถึงวันที่  29  พฤษภาคม  2555 และอธิการบดีได้ดําเนินเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย              
จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ตามมาตรา                  
ในข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2555  และผลการเลือกต้ังได้ประกาศตามเอกสารแนบระเบียบ                   
วาระนี้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม-ี 
    
 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2555  ในวันพุธ ที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2555                     
เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
หมายเหต ุ: วันพุธ ที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2555  ช่วงบ่าย  เดินทางไปอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 
ภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้  ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการในระหว่างวันที่  
26 – 27  เมษายน  พ.ศ.  2555 


