
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 4/2556

วันอังคาร ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
7. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

11. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
12. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
15. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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5. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
8. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม

ผูรวมประชุม
1. นายชัยราช  จุลกัลป ผูชวยเลขานุการ
2. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
3. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
4. นางปทมาวดี  สําเนียงหวาน ผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวกัญญารัตน  แสงสุวรรณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
6. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ
2. อาจารยพิชัย  สุขวุน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ
3. ดร.วรรณะ บรรจง อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (5)
2. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2 และ 4.2.3
3. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
4. อาจารยอัญชลี  ม่ันคง อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
5. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6 , 4.2.7 , 4.2.8 , 4.2.9
และ 4.2.10

6. ดร.สุภาพร  อภิรัตนานุสรณ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6

7. ผศ.ดร.รัตนา  วงศชูพันธ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.7

8. อาจารยบุญธรรม  ดีดวง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.8

9. ดร.เกษร  เมืองทิพย อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.9
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10. อาจารยดอกรัก  ชัยสาร อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.10

11. อาจารยธณิศา  สุขขารมย อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.11

12. อาจารยพิชัย  สุขวุน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.12

13. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.13 และ 4.2.14

14. อาจารยสุทธิพรรณ  ชิตินทร อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.13

15. อาจารยสรัลพร  อรามรัศมีวาณิชย อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.14

16. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.15

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ จัดทําวาระการประชุมโดยสรุปประเด็นเนื้อหา

การพิจารณาแตละเรื่องไมเกินหนึ่งหนากระดาษและจัดทําขอมูลนําเสนอเปน PowerPoint เพ่ือใหการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานถวย

รางวัลชมเชย  เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ใหแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เม่ือวันท่ี
25 มีนาคม  พ.ศ. 2556 และสําหรับกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคใต ระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  โดยในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รวมเปนเกียรติและแสดงความยินดีแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในงานพิธีดังกลาว

2. อธิการบดีไดแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ดังนี้

(1) กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ไดแก รศ.ปราณี  เพชรแกว
(2) กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงคณบดี ไดแก  ผศ.สมทรง  นุมนวล
(3) กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/สถาบันฯ ไดแก  ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย
(4) กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการ
ศูนย ไดแก  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 3/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธ ท่ี

27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
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หนา 14 ขอ 4 ใหเพ่ิม ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล เปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ทางวิชาการ

ใหฝายเลขานุการสภาฯ บันทึกรายงานการประชุมโดยใชคํานําหนานามบุคคลวา “นาย/นาง/นางสาว”
แทนคําวา “คุณ”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 3/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
ใหประชุมลับ และเห็นชอบใหเลขานุการสภาฯ และหัวหนาสํานักงานสภาฯ   ในฐานะผูชวยเลขานุการสภาฯ
อยูในท่ีประชุมเพ่ือชวยในการดําเนินการกับมีมติให นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย เปนประธานดําเนินการเลือก
และนับคะแนน โดยให  อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท  และ ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ  เปนกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัยเลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ดังนี้

1. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย   ดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ผศ.สุกิจ  เอ่ียมสะอาด ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 015/2556 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการ ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัย
ทราบและแจงใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดี ซึ่งท่ีประชุมมีมติใหประชุมลับ และ
เห็นชอบใหเลขานุการสภาฯ และหัวหนาสํานักงานสภาฯ ในฐานะผูชวยเลขานุการสภาฯ อยูในท่ีประชุม
เพ่ือชวยในการดําเนินการกับมีมติให นายดสุิต  เขมะศักดิ์ชัย เปนประธานดําเนินการเลือกและนับคะแนน
โดยให  อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท  และ ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ  เปนกรรมการ  และสภามหาวิทยาลัย
เลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี  ดังนี้

1. ดร.อุษณีย   สุธรรมมาภรณ ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
2. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร
3. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข ดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
4. ผศ.สมพร  โตใจ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ผศ.สมทรง  นุมนวล ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 016/2556 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี

ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว   และแจงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคล
ท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ พิจารณากําหนดจํานวน
และตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอ ประจําป  พ.ศ. 2556 ซึ่งท่ีประชุม
มีมตใิหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป  โดย
กําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายวิชาท่ีชัดเจนและนํามากําหนดจํานวน
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และคุณสมบัตขิองคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย
ท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอ ประจําป  พ.ศ. 2556 ตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่อง
ดังกลาวเขาท่ีประชุม กบ.ม. แลว ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 ไดจัดทํากรอบอัตรากําลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
– 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 80 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 19 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือดําเนินการ

ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาการดําเนินการ ทางคดีปกครองกรณีถูกกลาวหาวากระทําโดย
มิชอบดวยกฎหมายขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในฐานะผูถูกฟองคดีท่ี 2 รับทราบคําสั่งศาลปกครองคดี
หมายเลขดําท่ี 21/2556 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะ
ผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีมติมอบอํานาจใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานโีดยตําแหนงดําเนินการ ดังนี้

1. ทําคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี 21/2556 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 พรอมดวย
พยานหลักฐาน จํานวน 1 ชุด และจัดทําสําเนาคําใหการและสําเนาพยานหลักฐาน  จํานวน 1 ชุด

2. ลงนามในใบมอบฉันทะ/ใบมอบอํานาจ  ในฐานะผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพ่ือประกอบในการนําสงเรื่อง
และการดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับคดี ตอสํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราชในการขอใหพนักงานอัยการ
ดําเนินคดีแกตางคดีดังกลาว

3. ดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับคดีดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561/0603 เรื่องขอความอนุเคราะหขยายระยะเวลายื่นคําใหการ
แกคําฟอง ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2556 ถึงตุลาการศาลปกครองเรียบรอยแลว  และสวนการดําเนินการอ่ืนๆ
อยูระหวางการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชมุครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 014/2556 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556) และคณะกรรมการดังกลาวไดออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 โดยดําเนินการ
สรรหาบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดังนี้

1. กําหนดใหผูบริหารหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการประมวลความนิยมและเสนอชื่อ
บุคคลท่ีมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาฯ จํานวนไมเกิน 3 ชื่อ ภายในวันท่ี 12 มีนาคม 2556

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมในวันท่ี 13 มีนาคม 2556 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลท่ีหนวยงานสงมาใหไดผูเหมาะสมจํานวนไมเกิน 3 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
และแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม  จํานวน 3 คน  ตามบัญชีรายชื่อ
ตามลําดับตัวอักษร  พรอมประวัติขอมูล  รายละเอียดวิสัยทัศนและนโยบายการปฏิบัติงานตามรูปแบบท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด  ดังนี้

(1) รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
(2) อาจารยพิชัย สุขวุน
(3) ดร.วรรณะ บรรจง

รวมท้ังใหบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อไดแสดงวิสัยทัศนเรื่องแนวทางการพัฒนาสถาบัน
วิจัยและพัฒนาตอสภามหาวิทยาลัย  คนละไมเกิน 7 นาที เพ่ือสภามหาวิทยาลัยรับฟงและพิจารณาเลือก
และแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตอไป

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหประชุมลับ และเห็นชอบใหมีคณะกรรมการเลือกและนับคะแนน ดังนี้
1. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท ประธาน
2. อาจารยอาดือนา  นิโด กรรมการ
3. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการ
และสภามหาวิทยาลัยเลือกและแตงตั้ง รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดมีคําสั่งท่ี 1705/2554 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554
แตงตั้งคณะกรรมการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการ
จัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 ไดใหความเห็นชอบใหนํารางขอบังคับดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาออกใชบังคับ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม
2555 มีมติใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานกับประธานคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบ
และขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล เพ่ือประชุมดําเนินการพิจารณาจัดทํารางขอบังคับดังกลาว

คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 038/2554 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 018/2555
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555 ไดประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 เพ่ือพิจารณา
จัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555 ในการประชุมครั้งท่ี
5/2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลเสนอ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบรหิารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังนี้
1. ขอ 4 ใหนิยามคําวา “ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ใหนิยามคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
ใหทํางานในมหาวิทยาลัย  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ตามคํานิยามของคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

2. ขอ 5 เจตนารมณในการออกขอบังคับ ฯ นี้ “สภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจและหนาท่ี
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ออกระเบียบและวิธีการเก่ียวกับการบริหาร
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขการจาง หลักเกณฑเก่ียวกับวิธีการจาง
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การบรรจุและการแตงตั้ง  การเพ่ิมคาจาง  การลา  วินัยและการรักษาวินัย การอุทธรณและรองทุกข
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  สิทธิประโยชนเก้ือกูล  สวัสดิการ การออกจากงาน  และเรื่องอ่ืนๆ
เก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย”

3. ขอ 8 (ข) ใหเพ่ิมเติมหัวขอ “(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือพักการปฏิบัติงาน
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือกฎหมายอ่ืน”

4. ใหตัดขอ 16 ออก เนื่องจากความในขอ 16 ควรไปจัดทําเปนรางขอบังคับอีกฉบับ เก่ียวกับ
การจางบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและขาดแคลน
ท่ีมีอายุเกินกวา 60 ป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงใหสอดคลองตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

3.2.2 (3) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ....

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม
2550 ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2550

ตอมาไดมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ไดยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. ขางตน
และกําหนดมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใหมและกําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหมให “สภาสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน”

ดวยเหตุดังกลาว สภามหาวิทยาลัยจึงตองออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวย
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. .... และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารางขอบังคับดังกลาวเสนอคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบ
และขอบังคับ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)
และคณะกรรมการฯ ดังกลาวในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 ไดพิจารณา
“ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. .... โดยพิจารณาปรับปรุงและเห็นชอบใหเสนอ
รางขอบังคับดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับเนื่องจาก พิจารณาเห็นวา
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1. สภามหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหมีขอบังคับ ฯ  ดังกลาว เนื่องจากประกาศ  ก.พ.อ.
ท่ีกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับฯ ไดออกประกาศใช ตั้งแตวันท่ี 22
กุมภาพันธ 2553

2. ความใน “ราง” ขอบังคับฯ ดังกลาว ท้ังหมดเปนความตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. 2553

ยกเวน : กรณีท่ีเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการบริหารงานบุคคลใหเปนอํานาจของ
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)” ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกขอบังคับฯ วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. .... ตามรางท่ีเสนอ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2556

3.2.2(4) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ดวยขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีบุคลากร 5 ประเภท คือ
1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจางประจํา
4. พนักงานมหาวิทยาลัย
5. บุคลากรประจําตามสัญญา (ลูกจางชั่วคราว)
บุคลากรประเภท 1-3 จะมีระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายกําหนดเรื่องเครื่องแบบไวโดยเฉพาะแลว

สวนบุคลากรประเภทท่ี 5 เปนลูกจางชั่วคราวท่ีมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางเปนการชั่วคราว ท่ีไมจําเปนตองมี
ระเบียบขอบังคับหรือกฎหมายเปนการเฉพาะ

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีจะเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
แทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท้ังสายผูบริหาร สายวิชาการ (ผูสอน) และสายสนับสนุนวิชาการ

กรณีดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงตองมีเครื่องแบบปฏิบัติงานและเครื่องแบบพิธีการในการเขารวมงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีการตาง ๆ  ตามท่ีระบุในหมายกําหนดการหรือกําหนดการหรือในโอกาสตาง ๆ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ประกอบกับเปนกรณีเรงดวนท่ีมหาวิทยาลัยประสงคจะใหมีเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให
พนักงานมหาวิทยาลัยไดใชเครื่องแบบนี้ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขต
ภาคใต ประจําป 2556 ซึ่งจะมีข้ึน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ระหวาง
วันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2556 กับประธานสภาคณาจารยฯ ไดมีบันทึกขอความลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน
2555 ไดเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกขอบังคับฯ วาดวยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2555
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ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) ดําเนินการพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับ

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556 ไดพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ออกใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2556

3.2.2(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

ดวยสํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ ไดมีหนังสือสํานักงานราชเลขานุการในพระองค ฯ
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ท่ี พว 0005.1/68 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเสด็จฯ แทนพระองคไป
พระราชทานปริญญาบัตร ฯ ลงวันท่ี 11 มกราคม 2556 ไดแจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ทราบกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพ
มหานครและสวนภูมิภาค ประจําปการศึกษา 2554 – 2555 โดยกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต ระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี

เพ่ือเปนการเตรียมการใหเกิดความพรอม และใหการดําเนินการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เปนไปอยางเหมาะสม และสมพระเกียรติแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัย
ตองดําเนินการลวงหนา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํางบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เพ่ือใชจายในงานดังกลาว โดยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้

1. พิจารณาวิเคราะหงบประมาณ กับงานท่ีจะดําเนินการโดยคณะกรรมการวิเคราะหงบประมาณ
(คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0497/2556 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2556) เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม
พ.ศ. 2556

2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
014/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) ไดพิจารณาในการประชมุครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม
2556 เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย สวนเงินสํารอง 20 % ตาม
ระเบียบป พ.ศ. 2556 เปนเงิน 7,909,080 บาท (เจ็ดลานเกาแสนเกาพันแปดสิบบาทถวน) ตามรายละเอียด
ประกอบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
มติท่ีประชุม
อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สวนเงินสํารอง 20 % ตามระเบียบป พ.ศ. 2556 เพ่ือใชจายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต เปนเงิน 7,909,080 บาท (เจ็ดลานเกาแสนเกาพันแปดสิบบาทถวน)
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ดวยผูชวยศาสตราจารยสมพร  โตใจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556 เนื่องจากไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจะตองมีผูดํารงตําแหนงแทน

เพ่ือใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปน.“คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา”.ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554 ขอ 6 (1) อธิการบดีจึงได
ดําเนินการประชุม เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2556 เพ่ือเลือกบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังนี้

1. ตัวแทนรองอธิการบดีซึ่งเลือกโดยกลุมรองอธิการบดี ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุทร
พูนเอียด

2. ตัวแทนคณบด/ีผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ไดแก
(1) ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย
(2) ผูชวยศาสตราจารยสมพร โตใจ
(3) อาจารยจิตรดารมย รัตนวุฒิ

ตัวแทนรองอธิการบดี ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ไดเลือกกันเองให
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด เปนประธานคณะกรรมการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา แทน ผูชวยศาสตราจารยสมพร  โตใจ  ซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กอนครบวาระ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังตอไปนี้
1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด ผูแทนรองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
2. ผศ.สมพร  โตใจ ผูแทนคณบด/ีผูอํานวยการสํานักฯ กรรมการ
3. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย ผูแทนคณบด/ีผูอํานวยการสํานักฯ กรรมการ
4. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ ผูแทนคณบด/ีผูอํานวยการสํานักฯ กรรมการ
5. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
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หนาท่ี : ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทน ผศ.สมพร  โตใจ
ซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กอนครบวาระ ใหเปนไปตามความ
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลกัเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังระยะสี่ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 กําหนด
ให “สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง  อันดับเงินเดือนของตําแหนงและจํานวนของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น  รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  และการกําหนดดังกลาวใหกําหนดคราวละ 4 ป โดยตองคํานึง
ถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน ความประหยัดและสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด”

บัดนี้มหาวิทยาลัยโดยกองการเจาหนาท่ีกับกองนโยบายและแผน  และคณะกับหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยไดจัดทํากรอบอัตรากําลัง  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2560)
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแผนอัตรากําลังระยะสี่ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนด
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอ
ประจําป พ.ศ. 2556

ดวยในป  พ.ศ. 2556 มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการและจะเกษียณอายุราชการ
ท่ีอยูในเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการตาม “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550” ขอ 5 (1) คือ “ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  หรือตําแหนงรองศาสตราจารยอยูกอนหรือ ณ วันท่ี 31 มีนาคมของปท่ีเกษียณอายุราชการ...”

ประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว ขอ 6 (1) กําหนดให “สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณ
อายุราชการและจะใหปฏิบัติงานตอดวยแนวทางตางๆ รวมท้ังแนวทางการตอเวลาราชการ  ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในฉบับนี้  ท้ังนี้  เฉพาะในสาขาวิชาท่ีไดวิเคราะหแลวในขอ 4 วามีความขาดแคลนและ
จําเปนตองรักษาคณาจารยใหปฏิบัติงานตอภายหลังเกษียณอายุราชการเทานั้น”

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอเวลาราชการแกคณาจารย
ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดังกลาว โดยการดําเนินการตองดําเนินการตอเวลาราชการใหแลวเสร็จ
กอนท่ีขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน (อยางชาภายในเดือนมีนาคม 2556)
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มหาวิทยาลัยไดเสนอระเบียบวาระนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี
27 กุมภาพันธ 2556 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 ซึง่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหมหาวิทยาลัยเสนอแผนอัตรา
กําลังระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย ฯ
กอนเสนอระเบียบวาระนี้  และมหาวิทยาลัยไดเสนอแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ตอสภามหาวิทยาลัย ฯ
ในการประชุมครั้งนี้  ในระเบียบวาระท่ี 4.2.2

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอ
ประจําป พ.ศ. 2556 ตาม “ราง” คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน ตัวบุคคลและแนวทาง

สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ  เพ่ือตอเวลาราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย รองประธาน
3. คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ี พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ีจะเกษียณอายุราชการ  ตลอดจนแนวทางในการดําเนินการ
สําหรับตอเวลาราชการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

4.2.4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

ดวยมีกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 024/2554 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2554 ไดพนจากตําแหนง
กอนครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ในวันท่ี 9 กันยายน 2556 จํานวน 6 ตําแหนง  เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติ  คือ

1. ผูแทนรองอธิการบดี 2 คน คือ
(1) รศ.ปราณี เพชรแกว
(2) รศ.สุณีย ลองประเสริฐ

2. ผูแทนคณบดี 2 คน คือ
(1) รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
(2) ผศ.ดร.นิตยา กันตะวงษ
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3. ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก  หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 2 คน  คือ

(1) ผศ.ประสงค หลําสะอาด
(2) ดร.วัฒนา รัตนพรหม

อธิการบดีอาศัยอํานาจตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการไดมา  ซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. จากผูแทนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณบดี ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 (ออกโดย
อาศัยความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ขอ 4 วรรคสอง) อธิการบดีไดเปนประธานจัดประชุมกลุมผูดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี  กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี  และกลุมผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานักหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  เพ่ือเลือกผูแทนของแตละกลุม
เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 ปรากฏผลตาม “ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องผลการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
จากรองอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556” ดังนี้

1. ผูแทนรองอธิการบดี จํานวน 2 คน คือ
(1) รศ.ปราณี เพชรแกว
(2) ผศ.ประสงค หลําสะอาด

2. ผูแทนคณบดี จํานวน 2 คน คือ
(1) ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ
(2) ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร

3. ผูแทนผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน จํานวน 2 คน คือ
(1) ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
(2) ผศ.สุกิจ เอ่ียมสะอาด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามเสนอ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนผูพน

จากตําแหนงกอนครบวาระ  ดังนี้
1. กรรมการจากผูแทนรองอธิการบดี

(1) รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
(2) ผูชวยศาสตราจารยประสงค หลําสะอาด

2. กรรมการจากผูแทนคณบดี
(1) ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ
(2) ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร
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3. กรรมการจากผูแทนผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
(1) ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย
(2) ผูชวยศาสตราจารยสุกิจ เอ่ียมสะอาด

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

1. เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปน
ในการวางแผนหลักสูตรในดานตางๆ  ไดแก

(1) สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(2) สถานการณทางการเมือง
(3) สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายใน
ปการศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18
มกราคม 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสาร
หลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ใหคณะ/วิทยาลัยท่ีไดนําเสนอหลักสูตรไปเขียนปรัชญาและวัตถุประสงคใหสะทอนถึงศาสตรนั้นๆ

และควรเขียนอธิบายใหเปนความคิดรวบยอดและมีเปาหมายท่ีชัดเจน
2. ใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555) ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักสูตรในการเขียนปรัชญา  วัตถุประสงค  และโครงสรางของหลักสูตรใหถูกตอง
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ท้ังนี้ ในการเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรควรมีบทสรุปสาระ
ของหลักสูตรใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา (2 – 3 หนา) และกรณีแกไขปรับปรุงหลักสูตร
ใหฝายวิชาการสรุปสาระสําคัญท่ีไดปรับปรุงหลักสูตรใหกรรมการสภาฯ พิจารณา 1 – 2 หนาดวย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 ระเบียบวาระท่ี 5.6 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏ (เดิม) เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  สาขาวิชาเคมี  และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 13
ธันวาคม 2555 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการ
แตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบ
เอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว
ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 แนบระเบียบ
วาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยแกไข

ปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549) และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน
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2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในปการ
ศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี
16 ตุลาคม 2555 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภา
วิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไข
เอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลง
วันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งท่ี 1/2556
เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนเปน “หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี” ซึ่งมหาวทิยาลัยได
เปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี
18 มกราคม 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสาร
หลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี
30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบ
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ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 3/2556
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบ
วาระท่ี 4.2.5

4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร
จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนเปน “หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
มาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี
18 มกราคม 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม
2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556
แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พืชศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) โดยแกไข

ปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

4.2.10 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  จากหลักสูตรกลาง
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ของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนเปน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
มาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี
18 มกราคม 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 3/2556
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยแกไข

ปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 ระเบียบวาระท่ี 5.3 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม)
ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนเปน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี
13 ธันวาคม 2555 จึงไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)” โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว   ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี
3/2556 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

4.2.12 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2552 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน
พ.ศ. 2552 มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม และมหาวิทยาลัย
ไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาวภายในปการศึกษา
2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี
13 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นชอบใหเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว   ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2556
เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบ
วาระท่ี 4.2.5
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4.2.13 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ
0561.09/0204 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมีขอสังเกต  ดังนี้ “การจัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวิชาเอก 6 แขนงวิชา ไดแก

1. แขนงวิชาธุรกิจทองเท่ียว
2. แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม
3. แขนงวิชาธุรกิจการบิน
4. แขนงวิชาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
5. แขนงวิชาธุรกิจสปา
6. แขนงวิชาการทองเท่ียวทางทะเล
ไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา

การทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงแกไขโดยพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีวิชาแขนง
ธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมใหสอดคลองตามประกาศดังกลาว ในกรณีมหาวิทยาลัยมีความประสงคให
ผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในอีก 4 แขนงวิชาอ่ืนท่ีมิใชสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  ควรจัดทําหลักสูตร
แยกตางหากเปนคนละหลักสูตร

ท้ังนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขแลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกอนสงเอกสาร
หลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 มีมตเิห็นชอบและ
ใหเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณาแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
1. หนา 7 ควรเขียนวัตถุประสงคท่ีแสดงใหเห็นวามีความรูความสามารถดานอะไร
2. หนา 14 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต ควรมีรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย

สําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม หรืออาจเพ่ิมรายวิชาอาเซยีนศึกษา
3. หนา 16 (2.2) กลุมวิชาเฉพาะบังคับมีรายวิชามากเกินไป ควรกําหนดรายวิชาเทากับจํานวน

หนวยกิตท่ีกําหนด
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4. ใหวิทยาลัยนานาชาติฯ ไปศึกษาวิธีการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหถูกตอง  โดยเทียบเคียงขอมูล
จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานวิชาการดานการทองเท่ียวและการโรงแรม ในรายวิชาตอไปนี้

หนา 39 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 2
หนา 40 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 1

รายวชิาการพูดทางธุรกิจ
หนา 42 รายวิชาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 และ 2
หนา 47 รายวิชาภาษาเวียดนามเบื้องตน 1
หนา 48 รายวิชาภาษาลาวเบื้องตน 1

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.14 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ
0561.09/0204 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 โดยมีขอสังเกต  ดังนี้ “การจัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวิชาเอก 6 แขนงวิชา ไดแก

1. แขนงวิชาธุรกิจทองเท่ียว
2. แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม
3. แขนงวิชาธุรกิจการบิน
4. แขนงวิชาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
5. แขนงวิชาธุรกิจสปา
6. แขนงวิชาการทองเท่ียวทางทะเล
ไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา

การทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงแกไขโดยพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีวิชาแขนง
ธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมใหสอดคลองตามประกาศดังกลาว ในกรณีมหาวิทยาลัยมีความประสงคให
ผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในอีก 4 แขนงวิชาอ่ืนท่ีมิใชสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม  ควรจัดทําหลักสูตร
แยกตางหากเปนคนละหลักสูตร

ท้ังนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขแลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกอนสงเอกสาร
หลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 มีมตเิห็นชอบและ
ใหเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) ตอ
สภามหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. หนา 2 ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบการไดหลังสําเร็จการศึกษาตองเปนผูประกอบการ

ผูจัดการ และหัวหนาไดดวย
2. หนา 32 รายวิชาการสํารวจและการวิจัยในธุรกิจการบิน ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาใหม

วาตองการอะไร
3. ใหตรวจสอบและแกไขชื่อรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.15 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) ปการศึกษา
2556 เพ่ือตอบสนองความตองการของเอกัตบุคคล ความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน และความตองการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี
1/2556 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โครงการเปดสอน
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ปการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และ
แผนการรับนักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับแผนการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ปการศึกษา 2556

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท)

ตามแผนการเปดรับนักศึกษา กศ.บท. และแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา
2556 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภา
วิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
ใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
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คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 919 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 71 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดบัปริญญาตรี  จํานวน 919 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 71 คน  ดังนี้

(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 68 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 พนจากตําแหนงกอนครบวาระ อธิการบดีไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ประเภทกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทนผูพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ตามหลักเกณฑและวีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมา
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2554 ขอ 5 (2) (3) (4) และขอ 11 ซึ่งอธิการบดีไดดําเนินการเลือกตั้ง  เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2556
ดังผลการเลือกตั้ง  ดังนี้

1. กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงคณบดีฯ ไดแก  ผศ.สมทรง  นุมนวล
2. กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/สถาบันฯ ไดแก  ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย
3. กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการ
ศูนย ไดแก  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระนี้)

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


