
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 5/2556

วันอังคาร ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

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

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
10. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

14. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ 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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1 , 4.2.9 และ 4.2.10
2. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1 และ 4.2.11
3. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ คณบดีคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
4. ผศ.ดร.นิตย  หทัยวสวีงศ  สุขศรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
5. ดร.ไชยวัฒน  เผือกคง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
6. ดร.สนชัย  ใจเย็น อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
7. ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6
8. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.7 และ 4.2.8
9. ผศ.ดร.สุรพล  เนาวรัตน อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.7
10. ผศ.ดร.สุธน  ชวยเกิด อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.8
11. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.9
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12. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม อาจารยประจําคณะครุศาสตร
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.10

13. อาจารยเบญญา  จริยวิจิตร อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.11

14. อาจารยสมปราชญ  วุฒิจันทร อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.12

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ รวบรวมขอมูลหลักสูตรของสถาบันคลังสมองของชาติ

เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งตอไป  เพ่ือพิจารณาใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เขารวม
หลักสูตรท่ีมีความสนใจ

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานเีรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิเขารวม

หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุน 15 รวม 8 วัน ในวันท่ี 5 , 6 , 7 , 13 , 14 , 21
มิถุนายน , 18 กรกฎาคม 2556 และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส  กรุงเทพฯ  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานใดมีความประสงคเขารวมหลักสูตร
ดังกลาวสามารถแจงความประสงคไดท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประสานการลงทะเบียน

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 4/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคาร

ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 5 ขอ 12 แกไขรายชื่อจาก “อาจารยพิชัย  สุขวุน”เปน “อาจารยธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 4/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) เลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
ใหประชุมลับ 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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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 017/2556 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัยทราบและแจงใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
โดยแกไขปรับปรุงใหสอดคลองตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับใหนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนาม ดังนี้
(1) ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
(2) ขอบังคับฯ วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2556
(3) ขอบังคับฯ วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
และสงขอบังคับใหมหาวิทยาลัยทราบแลว และกองการเจาหนาท่ีไดแจงหนวยงานและบุคคล

ท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว
ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (3) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย

การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2556

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 3.2.2 (2)
ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (4) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย

เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 3.2.2 (2)
ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ซึ่งท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สวนเงินสํารอง 20 % ตามระเบียบป พ.ศ. 2556
เพ่ือใชจายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต เปนเงิน 7,909,080 บาท
(เจ็ดลานเกาแสนเกาพันแปดสิบบาทถวน)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลวและกองนโยบายและแผน
ไดจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานดําเนินการแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา 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
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6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี : ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทน ผศ.สมพร โตใจ

ซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กอนครบวาระ ใหเปนไปตามความ
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลกัเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 018/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอย
แลว  และคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบออก
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ลงวันท่ี 10 เมษายน 2556
ซึ่งกําหนดใหมีการเลือกตั้ง ฯ ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556

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

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

กําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอประจําป พ.ศ. 2556
ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะ กรรมการพิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคลและแนวทาง
สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ  เพ่ือ ตอเวลาราชการ  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 พิจารณากําหนดจํานวน และตัวบุคคลของคณาจารยท่ีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน

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

มหาวิทยาลัยออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0664/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดจํานวน ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณ
อายุราชการเพ่ือตอเวลาราชการ ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 ไดเสนอความจําเปน ตัวบุคคลและแนวทางการประเมินสําหรับขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการเพ่ือตอเวลาราชการ พ.ศ. 2556 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ
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ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550 โดยเสนอตอเวลาราชการใหแก รศ.สุณีย  ลองประเสริฐ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งกรรมการในคณะ กรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ดังนี้

1. กรรมการจากผูแทนรองอธิการบดี
(1) รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
(2) ผูชวยศาสตราจารยประสงค หลําสะอาด

2. กรรมการจากผูแทนคณบดี
(1) ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ
(2) ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร

3. กรรมการจากผูแทนผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
(1) ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย
(2) ผูชวยศาสตราจารยสุกิจ เอ่ียมสะอาด

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 019/2556 เรื่องแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ลงวันท่ี 26 มีนาคม
2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงคําสั่งใหหนวยงานและผูเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอ
สังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะ
ของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม
2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุง หลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอ
เสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี
30 มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.6
ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.6
ระเบียบวาระท่ี 4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.6
ระเบียบวาระท่ี 4.2.10 พิจารณาใหความเห็น ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา

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

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.6
ระเบียบวาระท่ี 4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอ แนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบมติ  สภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี
30 มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.12 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอ
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.5

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.11
ระเบียบวาระท่ี 4.2.13 พิจารณาใหความ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไข
ปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติ สภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบ การแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี
30 มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.14 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.13
ระเบียบวาระท่ี 4.2.15 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษา

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ตามแผน
การเปด รับนักศึกษา กศ.บท. และแผนการรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมตสิภามหาวิทยาลัยฯ แลว
เพ่ือดําเนินการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ตาม
แผนการเปดรับนักศึกษา กศ.บท. และแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2556

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 919 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 71 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือดําเนินการ

ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ขณะนี้การดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มี 2 กรณี คือ
1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ตามความในมาตรา 39

(การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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และใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2547

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 49 (ใหมี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงการพน
จากตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย) ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ตอมาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามแตงตั้งไดครบวาระการดํารงตําแหนง และคณะกรรมการสรรหา ฯ ไดดําเนินการ
สรรหาฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแตงตั้ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2555
ระเบียบวาระท่ี 3.2.2(4) : พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีนั้น สภามหาวิทยาลัยใหชะลอการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีไวกอน เนื่องจากขณะนี้ผูดํารงตําแหนงคณบดีของคณะ/วิทยาลัยจะครบ
วาระการดํารงตําแหนงและการดําเนินการแตงตั้งคณบดีใหม พรอมกับดําเนินการใหมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปนชุด
เดียวกัน

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556 ไดจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งรวมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูดํารงตําแหนงคณบดี ตามมาตรา 39 และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ไวดวยกันแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือใชบังคับ
ตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ขอ 5 (2) แกไขเปน “กรรมการจํานวนไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 10 คน  ซึ่งแตงตั้งจากผูทรง

คุณวุฒิท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญสอดคลองกับงานของหนวยงานท่ีจะประเมิน”
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ดวยมีบุคคลท่ีมีผลงานทางวิชาการหรือเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเดน และเปนคุณูปการตอ
สวนรวมกับเปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามท่ีเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป กับไมเปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยตามความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย ชัน้ สาขาวิชาและ
หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย  โดยอาศัยอํานาจตามขอ 9 (1) ของขอบังคับ
ดังกลาวไดใหความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี
3/2556 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2556 ไดมีมติ (ลับ) ใหเสนอชื่อบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2556 ดังนี้

1..คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอชื่อใหปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา แก พระครูประภาตธรรมคุณ

2..วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว เสนอชื่อใหปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธุรกิจการบิน แก นายพาที   สารสิน

3..คณะครุศาสตร  เสนอชื่อใหปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาวะผูนํา
การจัดการศึกษา แก ศ.ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน

4..คณะนิติศาสตร  เสนอใหปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร
แก ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลตามปริญญา
และสาขาวิชาดังกลาวตามความในขอ 9 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย
ชั้น  สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553 ตอไป

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  ไดลงมติลับ และแตงตั้ง  ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ  อาจารยสมพร

ศรีอาภานนท  และอาจารยพิชัย  สุขวุน  เปนกรรมการนับคะแนน  ซึ่งผลการลงมติลับ  ท่ีประชุมมีมติ
เปนเอกฉันทอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2556 ดังนี้

1..พระครูประภาตธรรมคุณ  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา

2..นายพาที สารสิน  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว  แขนงวิชาธุรกิจการบิน

3..ศ.ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาวะผูนํา
การจัดการศึกษา

4..ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร
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4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ
2556 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 มีมติใหมหาวิทยาลัยเสนอแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป  ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังดังกลาว กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย
ท่ีจะเกษียณอายุราชการ เพ่ือจะใหปฏิบัติงานตอประจําป พ.ศ. 2556 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังระยะสี่ป และพิจารณาใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคลและแนวทางสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีจะเกษียณอายุราชการเพ่ือตอเวลาราชการ ประจําป พ.ศ. 2556 (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 0664/2556 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556)

คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการเพ่ือตอเวลาราชการ (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0664/2556
ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 ไดเสนอความ
จําเปน ตัวบุคคลและแนวทางการประเมิน สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการเพ่ือตอเวลาราชการ  พ.ศ. 2556 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 โดยเสนอตอเวลาราชการ
ของ รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการอนุมัติตอเวลาราชการ
แก รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ
ในวันท่ี 1 กันยายน 2556 เนื่องจากเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ ขอ 5 ของประกาศ ก.พ.อ.
ดังกลาว และ รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ ยินยอมในการตอเวลาราชการ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ป ของ รศ.สุณีย  ลองประเสริฐ ไมเปนไปตามตามประกาศ

ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550 ขอ 5 (ก 2) ควรใหผูขอตอเวลาราชการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม

2. ผลงานทางวชิาการกรณีงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรตองเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้

(1) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  ท้ังนีว้ารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน

(2) เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ

(3) นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมวิชาการไดมี
การบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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(4) การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีมีรายละเอียดและความยาวตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ  และแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวง
วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น  และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง

(5) ในกรณีการวิจัยรวมควรตรวจสอบเปอรเซ็นตของความรับผิดชอบงานในงานวิจัยนั้นวามี
ก่ีเปอรเซ็นตของชิ้นงานท้ังหมด

มติท่ีประชุม
ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการเพ่ือตอเวลาราชการ ประสานกับ รศ.สุณีย  ลองประเสริฐ
ใหสงผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม และหรือดําเนินการเพ่ือใหการพิจารณาภาระงานและผลงานทางวิชาการ
ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 5 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบอัตราการจายคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนง
บริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ กรณีตําแหนงรองอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ
2556 ไดแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีแนะนํา จํานวน 6 ราย โดยใหมี
อํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย และใหไดรับคาตอบแทนการดํารงตําแหนงตามระเบียบ ขอบังคับ
และกฎหมายกําหนด (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2556 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ
2556)

กรณีดํารงตําแหนงรองอธิการบดีซึ่งไมเปนขาราชการ จะไดรับคาตอบแทนการดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การจายคาตอบแทนสําหรับ
ผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2552” ขอ 6 และขอ 8 วรรคสอง ซึ่งกําหนดให
“การจายคาตอบแทนสําหรับบุคคลภายนอกผูดํารงตําแหนงบริหาร ตําแหนงรองอธิการบดีใหเปน
ไปตามอัตราการจายท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนดและ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ” ซึ่งคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2556
เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 มีบุคคลท่ีดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน 2 ราย คือ

1. รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวยการจายคาตอบแทน

สําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2552 ขอ 6 และขอ 8 วรรคสอง คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556
ไดกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
ดังนี้

1. รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว เดือนละ 100,000 บาท
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด เดือนละ 100,000 บาท
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ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวรวมคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงบริหาร คาตอบแทนประจําตําแหนง
วิชาการ คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง คาตอบแทนตามโครงการเฉพาะ และ
คาตอบแทนอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ๆ ไวดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ควรแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวยการจายคาตอบแทนสําหรับ

ผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2552 โดยมอบคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการจายคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... ท่ีกําหนดหลักการ
ในการจายตามคางานของตําแหนง  แตท้ังนี้ใหพิจารณาเจตนารมณการออกระเบียบท่ีใชอยูขณะนี้ดวย
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

มติท่ีประชุม
เห็นชอบอัตราการจายคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ

กรณีตําแหนงรองอธิการบดี ดงันี้
1. รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว เดือนละ 100,000 บาท
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด เดือนละ 100,000 บาท
โดยคาตอบแทนดังกลาวรวมคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงบริหาร คาตอบแทนประจําตําแหนง

วิชาการ คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง คาตอบแทนตามโครงการเฉพาะ และ
คาตอบแทนอ่ืนๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ๆ ไวดวยแลว

ท้ังนี้  จนกวาจะมีระเบียบใหมใชบังคับ

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

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

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

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จึงไดจัดทําหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556)

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

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ
2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556)
โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
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พิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการ
แตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบ
เอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตาม
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ใหคณะ/วิทยาลัยท่ีไดนําเสนอหลักสูตรไปเขียนปรัชญาและวัตถุประสงคใหสะทอนถึงศาสตรนั้นๆ

และควรเขียนอธิบายใหเปนความคิดรวบยอดและมีเปาหมายท่ีชัดเจน
2. ใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555) ตรวจสอบความถูกตอง
ของหลักสูตรในการเขียนปรัชญา  วัตถุประสงค  และโครงสรางของหลักสูตรใหถูกตอง

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556)

โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน
พ.ศ. 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) และตอมาสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 11/2551 เม่ือ
วันท่ี 11 ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบใหปรับแกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2551) โดยใชชื่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ท่ีไมแยกสาขาวิชา  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

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

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม
2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การกําหนดโครงสรางหลักสูตรควรคํานึงถึงกลุมผูเรียนวาจะกําหนดเปนแผน ก ทําวิทยานิพนธ

หรือแผน ข การคนควาอิสระ เนื่องจากกลุมผูเรียนเปนบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน
ซึ่งอาจใชโครงสรางหลักสูตรเปนแบบแผน ข การคนควาอิสระ  เพ่ือพัฒนาฝายปฏิบัติงานใหมีการพัฒนา
องคกร และขอจํากัดของแผน ก วิทยานิพนธ คือ มหาวิทยาลัยตองมีความพรอมของอาจารยควบคุม
วิทยานิพนธท่ีตองมีตําแหนงทางวิชาการและมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาดวย ซึ่งการกําหนด
โครงสรางหลักสูตรตองมีการพิจารณาองคประกอบใหรอบดาน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ .ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4

4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2549 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
มาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว
ภายในปการศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี
4 เมษายน   พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4
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4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2548 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

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

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี
19 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4

4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2548 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

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

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี
19 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
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การแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4

4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
มาจนถึงปจจุบัน

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

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี
4 เมษายน 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4
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4.2.10 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  พ.ศ. 2549 ซึ่งมหาวิทยาลยัไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
มาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว
ภายในปการศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี
4 เมษายน 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาวเพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4

4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตร
ดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว ภายในปการศึกษา
2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 19
กุมภาพันธ 2556 มีมติเห็นชอบใหเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยพิจารณา
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แกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี
5/2556 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. หนา 11 ใหตรวจสอบงบประมาณรายรับ – รายจายใหถูกตอง
2. วิทยาลัยนานาชาติฯ ควรพิจารณายุบรวมสาขาวิชาท่ีมีจํานวนนักศึกษานอย และมีเนื้อหาวิชา

ลักษณะคลายกันยุบรวมเปนสาขาวิชาเดียวกัน  เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ

ระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4

4.2.12 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ และมหาวิทยาลัย
ไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

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

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี
13 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นชอบใหเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 19
มีนาคม 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทยธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบวาระท่ี 4.2.4

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

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 787 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 18 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
เอกสารอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  หนา 32 รายท่ี 18 ไมไดเกียรตินิยมอับดับ 2 เนื่องจาก

มีผลการเรียนต่ํากวา C ใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกตอง
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 787 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 18 คน  ดังนี้

(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 2 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 13 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
(4) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา

ประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น (กศ.บท.) พ.ศ. 2556

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พ.ศ. 2555 เปนการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาภายใตการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อผสม ท่ีมีการเขาหองเรียนของนักศึกษา
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ณ  หนวยบริการฐานพ้ืนท่ี  อําเภอเกาะสมุย 8 ครั้ง (ศึกษาดวยตนเองจากสื่อ 8 ครั้ง) และ ณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี 10 ครั้ง (ศึกษาดวยตนเองจากสื่อ 5 ครั้ง)

ตอมาไดมีการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา และผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ณ หนวยบริการฐานพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ ไมผานการประเมินระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
เขาชั้นเรียน 8 ครั้ง และใชสื่อผสม 8 ครั้ง และยุติการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557 และเพ่ือใหการจัด
การเรียนการสอนโดยเฉพาะปการศึกษา 2557 ของหนวยบริการฐานพ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุยและภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีจํานวนชั่วโมงเรียนของนักศึกษาตามท่ี สกอ. ใหเหตุผลในการไมผาน
การประเมินมหาวิทยาลัยจึงจัดการเรียนการสอนจํานวน 15 ครั้งตอภาคการศึกษา

กรณีดังกลาวทําใหคาใชจายในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา ณ หนวยบริการฐานพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน และเพ่ือใหการจัดการศึกษาดังกลาว ยังสามารถดําเนินการตอไปได มหาวิทยาลัยโดยมติของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา

จํานวนอาจารย  และหองเรียนตอสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เวลา 13.30 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


