
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 6/2555 

วันจันทร์ ที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2555  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชมุผดุงชาติ  อาคารสาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
5. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6. นายขจร  จิตสขุุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

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

10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

11. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

12. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

13. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
3. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
4. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
6. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  

  
ผู้ร่วมประชุม 

1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวหทัยกาญจน์  คงใหม ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  อาจารย์กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  อาจารย์วารวิชนี  หว่ันหนู อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 3.  ดร.อุษณีย์  สุธรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 4.  ดร.นิโรจน์  ไทยทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
  ผู้เขา้ช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 5.  ผศ.นรินทร ์ สุขกร ี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 6.  อาจารย์โสภา  ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 7. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทพิย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 8. นางศุภัจฉรย์ี นวกิจไพทูรย์ ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติราชการกองคลัง 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
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ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 สถาบันคลังสมองของชาติ  ได้จัดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 10                              
ในวันที่ 21,22,28,29 มถิุนายน 10,11  กรกฎาคม และวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  ณ  โรงแรม                           
ปทุมวันปริ้นเซส  กรุงเทพฯ  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย                            
ที่เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย  บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว 
 เรื่องที่ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ขอถอนระเบียบวาระที่ 
4.2.3 , 4.2.4 และ 4.2.5  เรือ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                            
สุราษฎร์ธานี จํานวน 3 หลกัสูตร  คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555) 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่                     
พ.ศ. 2555) 
 เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรยังไม่แล้วเสร็จ 
และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 
   

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  โดยมีการแก้ไข  ดังน้ี 
 หน้า 6 บรรทัดที่ 11 ให้ตัดขอ้ความ “และให้ติดตามบุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่ได้ทําผลงาน                     
ทางวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยครบ 5 ปี” ออก 
        

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1.1 เพื่อทราบ 
         3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

                     ครั้งที่ 5/2555   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2555  ดังน้ี 
  ระเบยีบวาระที่ 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 4/2555 :                
ตารางเปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ต่อกลุ่มเรียนและต่อนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี                      
ปีการศึกษา 2555 ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย                  
นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพ่ือกําหนดเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ ฯ ทราบมติสภา ฯ  แล้ว                            
และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2555                  
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ในวันที่  11  มถิุนายน  2555  เพ่ือพิจารณาเรื่องตามมติสภา ฯ  และกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา                         
มหาวิทยาลัยในเรื่องน้ีต่อไป  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี  ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ประธาน 
 2. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
 3. รศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  (ผู้ทรงคณุวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 4. ดร.กฤษดา  สังข์สิงห์  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
 5. นางสาวปิยนาถ  ลีวิวัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 6. นายเอกพจน์  ยอดพินิจ  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 7. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   
 1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนา  ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
 5. ใหค้ําปรึกษาและเสนอความเห็น  ต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตามที่คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลยัเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 021/2555 เรื่อง                   
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่                    
22 พฤษภาคม 2555 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแลว้  และส่งคําสัง่ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบ                
แล้วเพ่ือแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ประชุม                        
มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายชุมพล  กาญจนะ  เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2555 เรื่อง                 
แต่งต้ังประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  ให้นายกสภาฯ ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งคําสั่งให้หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องทราบแล้ว  

ระเบยีบวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีที่ประชุมมีมติ 
1. สภามหาวิทยาลัย ฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              

ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังน้ี   
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน  66  คน   
   ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 9 คน  ประกอบด้วย 

  -  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  4  คน  
 -  ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน  3  คน 
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 -  ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน  1  คน 
 -  ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน  1  คน 
 2. มอบเลขานุการสภาฯ ประสานกับบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประสานกับผู้เก่ียวข้องให้ผู้วิจัย                
ปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ                         
สภามหาวิทยาลัย 
 3. มอบฝ่ายเลขานุการสภาฯ  เสนอ วาระการพิจารณาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัย                    
ให้เสนอบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ประกอบการพิจารณา อนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา   
  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบ                               
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูล                    
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไปและประสานบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการตามมติสภาฯ ในข้อ 2  
แล้ว 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ฯ  ครั้งที่ 4/2555 : ระเบียบวาระท่ี 
                       3.1.1 (3) เรื่องสบืเนือ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2555 ระเบียบ 
                       วาระที่ 4.2.1พิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนนิการต่อเวลาราชการของขา้ราชการ  

             พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น) เสนอให้มหาวิทยาลยัรายงานข้อมูลบุคลากร                    
ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ  และอาจารย์ทีม่ีตําแหน่งทางวิชาการที่ได้ทําผลงานทางวิชาการในรอบปี                   
ตามประกาศ ก.พ.อ. เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมคร้ังต่อไป และเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร             
สายวิชาการ  อธิการบดีจะนําเสนอข้อมูลดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 7/2555  และหากไม่สามารถ                  
ดําเนินการได้ทันจะนําเสนอในการประชุมครั้งที่ 8/2555  โดยมหาวิทยาลัยจะติดตามให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน                
ในมหาวิทยาลยัครบ 5 ปี  จดัทํารายงานการทําผลงานทางวิชาการในรอบปีเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 3.1.2  เพื่อพจิารณา 
         3.1.2 (1) พิจารณาเห็นชอบขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม                 
2555 ระเบียบวาระที่ 4.3 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ : พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ “มอบฝ่ายเลขานุการสภา ฯ  เสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยให้เสนอบทคดัย่อวิทยานิพนธ์ ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษา” 
 กรณีการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษานั้น สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้บัณฑิต               
วิทยาลัยเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของผู้ที่สําเร็จการศึกษา  และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาอนุมัติ                  
ให้ปริญญาและได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวตลอดมาจนถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555              
วันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  (รายละเอียดดังเอกสารแนบระเบียบวาระน้ี)  และกรณีดังกล่าว              
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สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบฝ่ายเลขานุการสภา ฯ  เสนอวาระการพิจารณาเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สภา
มหาวิทยาลัยให้เสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 
 เพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอ                    
ขออนุมัติให้ปรญิญาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เสนอข้อมูล “การพัฒนาขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิต                
ศึกษา” เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา                 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยควรเป็นคณะกรรมการที่กําหนดนโยบายในการกํากับ  ติดตามผลการ                      
ดําเนินงานตามข้ันตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การพิจารณารายละเอียดของวิทยานิพนธ์               
ซึ่งได้ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทีค่วบคุมวิทยานิพนธ์และผ่านขัน้ตอนการกํากับคุณภาพแล้ว  การไปวิพากษ์
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในศาสตร์ที่แตกต่างอาจคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตามสาระของศาสตร์น้ันๆ ได้                          
จึงควรให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาการพิจารณาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ในกรณีมีปัญหาด้านคุณภาพของวิทยานิพนธ์  สภามหาวิทยาลัยฯ  ควรกําหนดนโยบาย                                
ให้มหาวิทยาลยัสร้างกลไกควบคุมคุณภาพการทําวิทยานิพนธ์  เช่น  มีกองบรรณาธิการตรวจสอบรูปแบบ
วิทยานิพนธ์  และหลักการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  เป็นต้น 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบขั้นตอนการขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยมหาวิทยาลัย 
ไม่ต้องเสนอบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
        แต่งต้ัง 
        -ไม่ม-ี 
3.2.2 เพื่อพิจารณา 

         3.2.2 (1) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  ว่าด้วยกองทุน                      
        สํารองเลี้ยงชพีพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
        ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ....  

 คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามคําสั่งสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2555 ลงวันที่  25  มิถุนายน  2555 ในการประชุมคร้ังที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 11 มถิุนายน 2555  ได้พิจารณาจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... แต่ยัง                 
ไม่แล้วเสร็จ 
 จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  พ.ศ. ....  เพ่ือจัดทําร่างข้อบังคับ 
ให้สมบูรณ์เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาต่อไป 
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 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2.2 (2) พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบติั 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่  27  มีนาคม                   
2555 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 : พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีน้ัน สภามหาวิทยาลัยมีมติ “เห็นชอบในหลักการโดยมอบคณะ                    
กรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปพิจารณาข้อบังคับดังกล่าว                   
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา”  พร้อมทั้งให้เสนอแนะในการแก้ไขไว้ด้วยแล้วน้ัน 
 คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่ง                   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2555 ลงวันที่  25  เมษายน  2555) ในการประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2555  ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....  เรียบร้อยแล้ว  สรุปประเด็น  ดังน้ี 
    (1) คณาจารย์  หมายถึง  บุคลากรสายวิชาการประเภทข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย                   
และบุคลากรประจําตามสัญญา  ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีติดต่อกันครบ 6 เดือน 
เป็นผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
    (2) ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  ต้องได้รับคะแนนความนิยม 
ร้อยละ 25  จึงมีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือฯ 
    (3) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี  แทน                      
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
   การดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการฯ  พิจารณาข้างต้นขณะน้ีการจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับ 
ยังไม่แล้วเสร็จ  จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                      
คุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....  เพ่ือจัดทําร่างข้อบังคับให้สมบูรณ์เพ่ือเสนอ                       
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

      (1)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                 
            สุราษฎร์ธาน ี

 1. ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  
2555 ระเบียบวาระที่ 1 กรณ ี “(2) การเสนอเรื่องเพ่ือกําหนดลงในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2555 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (นายพิชัย  สุขวุ่น)” เก่ียวกับการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์                          
ซึ่งที่ประชุมมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าควร               
บรรจุเป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาหรือไม่ 
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 2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยได้นําเสนอคณะกรรมการนโยบาย                   
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาเพ่ือดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ในการประชุม                   
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2555 ให้เสนอรา่งนโยบายการบริหารความเสี่ยง             
ของมหาวิทยาลัยอันเป็นอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยยึดถือเป็นนโยบายในการบริหารความเสี่ยง                        
อันเป็นอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ตามความในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย                        
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย                 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

1. ให้มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับ       
คณะหรือเทียบเท่าบูรณาการไปกับการควบคุมภายใน 

2. ให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
3. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่สําคัญหน่ึงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ 

หรือเทียบเท่า 
4. ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทกุระดับมีส่วนร่วมในระบบการบริหารความเสี่ยง 
5. ให้มีการติดตาม  ประเมินผล  ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 

และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย 
6. ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
7. ให้มีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งน้ีให้มหาวิทยาลัยจัดทําคู่มอืการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง                           

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับ                      
คณะหรือเทียบเท่าที่จะต้องนําไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  
     หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2549                     
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2549) และทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552       
ข้อ 10 กําหนดให้ “หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และ                  
สําหรับหลักสตูรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศน้ี ภายในปีการศึกษา 2555” 
 จากกรณีดังกล่าว ประกอบกับเพ่ือให้หลักสตูรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลีย่นแปลง                   
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่  29 มีนาคม 
2555  จึงได้พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) โดย                
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ให้แก้หลักสูตรดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาการแต่งต้ัง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30  มีนาคม  2555 ได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตรดังกลา่ว เพ่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วตามรายงาน               
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555 แนบระเบียบวาระน้ี 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังน้ี 
 หน้า 5 ข้อ 1.3.1 คําว่า “มีความเป็นเลิศ” ควรแก้ไขเป็น “มีองค์ความรู้” 
 หน้า 13 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ทีกํ่าหนด 6(0-12-6) ควรแก้ไข 
เน่ืองจากนักศึกษาต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน 1 ภาคการศึกษา 
 หน้า 13 รายวิชาทักษะการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา แก้ไขจาก “4(2-4-7)” เป็น “4(2-4-6)” 
 หน้า 13 ควรใช้รายวิชาทักษะการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาแทนรายวิชาวิธีสอนภาษาไทย 
เน่ืองจากเป็นวิชาที่เก่าแล้ว 
 หน้า 13 รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ควรใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “Management 
Information System (MIS)” 
 หน้า 14 รายวิชาการเขียนภาคนิพนธ์และการวิจัยทางภาษาไทย  ควรแปลความหมายภาษาอังกฤษ                
ให้ครบถ้วนด้วย 
 หน้า 15 รายวิชาวิธีสอนภาษาไทย  ควรแก้ไขเป็น “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” 
 หน้า 57 Mapping  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือ่สารและเทคโนโลยี  ช่องที่ 1 และ 2                           
ควรเป็นความรับผิดชอบหลัก 
 หน้า 74  ภาคผนวก ก ควรใส่ข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสตูร 5 คน ที่มรีายละเอียดผลงาน                            
ทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 หน้า 98  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงในช่ือวิชาภาษาไทย
สําหรับครูเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้กับช่ือวิชาการศึกษาสําหรบัผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  เป็นรายวิชาใหม่ไม่ควร
นํามาเปรียบเทียบกัน  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  โดยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกต                       
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

4.2.2  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี :  
                   หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตรปรับปรุง                         
                   พ.ศ. 2555) 
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 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2552  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) และทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
ข้อ 10 กําหนดให้ “หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และสําหรับ
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศน้ี ภายในปีการศึกษา 2555” 
 จากกรณีดังกล่าว ประกอบกับเพ่ือให้หลักสตูรสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลีย่นแปลง                
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที ่29 มีนาคม  
2555 จึงได้พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)               
โดยให้แก้หลักสูตรดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาที่สภาวิชาการแต่งต้ัง  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0675/2555  ลงวันที่ 30 มีนาคม  2555 ได้ตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตรดังกลา่ว เพ่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วตามรายงาน               
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555 แนบระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555) ดังน้ี 
 1. หน้า 4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรปรับปรุงการใช้ภาษาใหม่และไม่ควรใช้คําว่า “สร้าง                        
องค์ความรู้ใหม่” หรือ “บูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย” เน่ืองจากหลักสูตรไม่ได้เน้นการวิจัย  ควรเขยีน
รายละเอียดเก่ียวกับการมีทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม 
 2. หน้า 7 เน่ืองจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาสาขาวิชาน้ีมีการรับนักศึกษา  จํานวน 2  กลุ่มเรียน                    
และแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา  2556  มีการรับนักศึกษา  จํานวน 1 กลุ่มเรียน  จึงทําให้จํานวน
นักศึกษาลดลง  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเก่ียวกับภาระงานสอนของอาจารย์ที่ลดลงในสาขาวิชาน้ีและมีผล                    
กระทบต่อการประเมินด้วย   
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์กรณคี่าเช่าเกินเดือนละ 20,000 บาท 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างบริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามเอกสาร “ข้อตกลงเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างบริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2547 
 ภายใต้ข้อตกลงตามข้อ 1 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน โดยในครั้งแรกเปิดทําการสอนที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  สาํนักงาน
ใหญ ่ต่อมาได้ย้ายสถานที่ทําการสอนหลักสตูรดังกล่าวมาที่พ้ืนที่ช้ัน 11 ของโครงการไอทีสแควร์                  



 

 

11 
 

 

 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ของบริษัทอะเมทีสต์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งได้ครบสญัญาเช่าครั้งแรกแล้ว                
และมหาวิทยาลัยจะทําสัญญาเช่าพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ 854 ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษา                
และเป็นศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบินสําหรับนักศึกษาภาคปกติช้ันปีที่ 3 ของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน สําหรับบุคลากรของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามโครงการความ
ร่วมมือด้วย ซึง่จะมีรายวิชาฝึกปฏิบัติทางด้านการบินที่จะต้องฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลองภายในห้องโดยสาร
เครื่องบิน โดยใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์ลูกเรือบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 ทั้งน้ี บริษัทอะเมทิสต์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ผู้ดําเนินการโครงการไอทีสแควร์ เสนออัตราค่าเช่า                  
และค่าบริการเดือนละ 317,901.50 บาท รายละเอียดตามเอกสารใบเสนอราคาแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 131 กําหนดการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืน
เก่ียวกับการเช่าตามที่จะกําหนดไว้ในสัญญา ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ให้หัวหน้าสว่นราชการเป็นผู้ 
พิจารณาอนุมัติ  ถ้าเกินเดือนละ  20,000  บาท  ให้ขอทาํความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน แต่การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ (พ้ืนที่และบริการช้ัน 11 อาคารสํานักงานของโครงการไอทีสแควร์) ดังกล่าวใช้งบประมาณ              
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเกินอํานาจการอนุมัติของอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์                
(พ้ืนที่และบริการช้ัน 11 อาคารสํานักงานของโครงการไอทีสแควร)์ กรณีค่าเช่าเกินเดือนละ 20,000 บาท 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีข้อมลูจํานวนนักศึกษา  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ที่ใช้พ้ืนที่ของอาคารสํานักงาน                 
ของโครงการไอทีสแควรใ์นปัจจุบัน  และควรมีสัญญาเช่าฉบับเก่าประกอบการพิจารณาด้วย 
 2. มหาวิทยาลยัควรวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการทําสัญญาเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานของโครงการ                
ไอทีสแควร์  เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาในอนาคตอาจลดลงได้ 
 3. กรรมการสภาฯ มีข้อสังเกตว่าสัญญาการเช่าพ้ืนที่ฉบับเก่าสิ้นสุดในวันที่  30  เมษายน  2555 
แต่มหาวิทยาลยัเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2555  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับ                     
การจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยควรเจรจากบับริษัทอะเมทิสต์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด  เพ่ือขอเช่าโดยใช้                 
สัญญาเช่าฉบับเดิมไปพลางก่อน     
 มติที่ประชุม 
 ให้มหาวิทยาลยัแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานของโครงการ                          
ไอทีสแควร์  โดยให้คณะกรรมการฯ จัดทําข้อมูลความเป็นมาของการดําเนินการในการทําสัญญาเช่าพ้ืนที่                 
ตามกฎหมายและระเบียบ  รวมท้ังข้อมูลจํานวนนักศึกษา  สัญญาเช่าฉบับเดิม  และเมือ่ดําเนินการแล้วเสร็จ               
ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณา   
 ทั้งน้ี  ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงาน                          
ของโครงการไอทีสแควร์  ใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานของโครงการ                      
ไอทีสแควร์  ตามอัตราค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้นไม่เกิน 10%  ของอัตราค่าเช่าเดิม 
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4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
        อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวน                   

พิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรืออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 
พ.ศ. 2552 ข้อ 62 กําหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา 
มหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(2) กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 
(3) กรรมการซึ่งเลอืกจากข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 2 คน 
(4) ให้รองอธิการบดีคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
กรรมการตาม (2) ใหแ้ต่งต้ังจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความสําเร็จในการบริหารเป็นที่ประจักษ์             

และเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายหรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
กรรมการตาม (3) ให้เลือกจากข้าราชการท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยให้มี
การประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองให้ได้จํานวนสองคน 

กรรมการตาม (2) และ (3) มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อน 
กําหนด ให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทน ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง                 
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลอืไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้ กรณีที่ม ี             
การดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเท่ากําหนดวาระ              
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหน่ึงซึ่งพ้นจากตําแหน่งวาระ อาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ดําเนินการให้ได้มา                     
ซึ่งกรรมการใหม่  ให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่” 

โดยคณะกรรมการฯ  มีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 64  ดังน้ี 
 (1) พิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีถูกลงโทษภาคฑัณฑ์                        
ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน 
 (2) พิจารณาคาํร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม               
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 (3) พิจารณาคาํร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่ง                 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลตลอดจนข้อมูลประวัติและผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน              
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ                 
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบหรือเลือกและ                     
ดําเนินการทาบทาม เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย                  
ต่อไป 
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 มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจํามหาวิทยาลัย  ดังน้ี  
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธาน 
 2. ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ  
 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ  
 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 4. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์      กรรมการสภาฯ จากผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 5. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น                 กรรมการสภาฯ จากผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ                        

และเลขานุการ 
 7. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 
          และผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
 ดําเนินการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนรว่มในการเสนอชื่อ และดําเนินการพิจารณา
กลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจให้ได้บุคคลตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                  
การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพักหรือให้ออก                  
จากราชการไว้ก่อน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ.  2552  ข้อ 62  วรรคสองกําหนด  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ประจํามหาวิทยาลัย 
 

 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการดําเนินการโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาใหม่
จํานวน 1 หลัง เป็นอาคารสูง 15 ช้ัน จํานวน 280 ห้อง มนัีกศึกษาเข้าพักได้จํานวน 1,120 คน แทนหอพัก                 
หลังเดิม ซึ่งจะปรับปรุงเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน เพ่ือรองรับความเติบโตและจํานวนนักศึกษา                       
ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีที่ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ตลอดจนการรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียนในปี  2558                     
โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการก่อสร้างตามระเบียบและบริหารจัดการภายใต้ขั้นตอนของระเบียบ ข้อบังคับ    
และกฎหมาย โดยคํานึงถึงระบบสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบจราจร และคํานึงถึงประโยชน์ของ 
นักศึกษา 
 เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการก่อสร้างหอพักดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ขั้นตอน                
ของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการศึกษา                    
และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. การศึกษาความต้องการของนักศึกษา ผลการสํารวจปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญม่คีวามต้องการ
เลือกใช้หอพักของมหาวิทยาลัยและเห็นว่าควรดําเนินการก่อสร้างหอพักใหม่ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน                  
เพ่ือรับนักศึกษาใหม่ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
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 2. ในด้านผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการและผู้นําท้องถิ่นเห็นด้วย             
กับโครงการ  เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์กับนักศึกษาโดยตรงและกับชุมชนโดยอ้อม ทั้งน้ีเพราะเป็นโครงการ
ก่อสร้างหอพักใหม่ทดแทนหอพักเดิมในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน 
 3. ในด้านนิติกรและกฎหมาย ได้ข้อสรุปว่า การดําเนินการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา                           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถดําเนินการโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 4. ด้านการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมได้ข้อสรุปว่า โครงการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏ   สุราษฎร์ธานีมีความสูง 15 ช้ัน จาํนวน 200 ห้อง ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA)  สืบเน่ืองจากข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ที่ได้                       
ส่งถึงมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี  เก่ียวกับการสร้างหอพักนักศึกษา  572  ห้อง                      
ของมหาวิทยาลัยว่าไม่เข้าข่ายที่พักอาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารดังข้อวินิจฉัย                   
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ดังน้ันจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ                      
สิ่งแวดล้อม  (EIA)  ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                            
ที่จะดําเนินการก่อสร้าง 
 ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีแผนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ 
หอพักนักศึกษาพบว่า อาจจะมีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทีจ่ะเกิดขึ้น 2 ประเภท คือนําเสียและขยะมลูฝอย                  
ซึ่งมีแนวทางในการจัดการดังต่อไปน้ี 
 ปัญหาน้ําเสีย หรือนํ้าทิ้งจากตัวอาคารซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าพักอาศัยในหอพัก                     
นักศึกษา เช่น นํ้าทิ้งจากห้องนํ้าห้องส้วม นํ้าทิ้งจากการประกอบอาหาร นํ้าทิ้งจากการซักผ้า นํ้าทิ้ง                     
จากการล้างจาน  นํ้าทิ้งจากการชําระล้างต่างๆ ฯลฯ ซึ่งมีคา่บีโอดีประมาณ 100 มิลลิกรัม/ลิตร                           
โดยนํ้าทิ้งทุกประเภทจากตัวอาคารจะมีปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 120 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมไปบําบัด                      
นํ้าเสียมีประสทิธิภาพสูงสุด 
 ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปทั้ง 4 ถังจะถูกฝังไว้ใต้ดิน จึงไม่เกิดปัญหากลิ่นและทัศนียภาพในส่วน            
ของน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มลิลิกรัม/ลิตร ซึง่ผ่านการเกณฑ์มาตรฐานควบคุม                
การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติ                    
และสิ่งแวดล้อม  
 ปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เขา้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา จากการศึกษา                       
พบว่ามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 700 กิโลกรัม/วัน หรอืประมาณ 4 ลบ.ม./วัน การจัดการขยะมูลฝอย                  
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดําเนินการได้โดยร่วมกับโครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรภายในมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้เป็น                     
ตัวอย่างในการจัดการขยะมูลฝอยแก่องค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในท้องถิน่ 
 ในการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการดังกล่าว จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้อง                 
ส่งไปกําจัดในขั้นตอนสุดท้ายเหลืออยู่ประมาณ 10 % ของปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังน้ันจึงไม่                  
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง 
 5. ด้านการก่อสร้างอาคารและภูมิทัศน์ จากการศึกษาข้อมลูซึ่งได้ให้บริษทัประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
จํานวน 3 ราย เพ่ือนํามาวิเคราะห์ราคากลางที่เหมาะสม หลังจากวิเคราะห์ต้นทุน ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมถึง                  
ค่าก่อสร้างตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรวมงบครุภัณฑ์แล้ว รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณทั้งสิ้น                   
165 ล้านบาท โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 700 วัน ในสว่นของงานปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือทําให้หอพักเป็น 
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Green Campus ได้มีการวางแผนเพ่ือก่อสร้างรั้วรอบโครงการ สร้างถนน ผ่านสระน้ํา สร้างศาลาท่านํ้า                   
รวมถึงปลูกต้นไม้และงานประกอบภูมิทัศน์ในโครงการรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,500,000  บาท 
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบโครงการจัดสร้างหอพักนักศึกษา                  
อาคาร 15 ช้ัน จํานวน 1 หลงั และขออนุมติังบประมาณการจัดสร้างหอพักนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว                      
ตามรายละเอียดเอกสารประกอบระเบียบวาระน้ี 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. การสร้างหอพักหลังใหม่ตามเสนอ ขอให้มหาวิทยาลัยคาํนึงเหตุผลและความจําเป็นที่แท้จริง 
และเห็นว่าการสร้างหอพักนักศึกษาหลังใหม่เมื่อแล้วเสร็จจะย้ายนักศึกษาเก่าเข้าไปอยู่แทนจะไม่ก่อประโยชน์ 
ในการเพ่ิมจํานวนและการช่วยเหลือนักศึกษาให้อยู่หอพักเพ่ือเรียนรู้ชีวิตของความเป็นมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายในการขอหรอืจัดต้ังงบประมาณเพ่ือสร้างหอสมุดที่สามารถรองรับ                     
การใช้ประโยชน์ของนักศึกษาที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
 3. มหาวิทยาลยัควรสร้างหอพักชายเพ่ิมขึ้น  โดยให้มทีี่ต้ังห่างจากหอพักหญิง  และอยู่ในบริเวณ               
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
 4. ในการดําเนินการก่อสร้างหอพักตามรูปแบบรายการท่ีเสนอ  มหาวิทยาลัยควรยึดหลัก  ดังน้ี 
  4.1 ต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางตามระเบียบพัสดุฯ  และไม่ควรให้บริษัทเอกชนเป็นผู้
กําหนดราคากลาง 
  4.2 มหาวิทยาลัยต้องไม่ผูกมดักับฐานรากเดิมและควรเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนอ่ืนๆ  เข้ามา
แข่งขันได้ตามระเบียบ 
  4.3 มหาวิทยาลัยต้องไม่มีการขออนุมัติงบประมาณไปซื้อฐานรากเดิมที่ดําเนินการไว้บางส่วนแล้ว 
 5. ในการดําเนินการก่อสร้างหอพักดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัยยึดหลักเหตุผลและความจําเป็นที่แท้จรงิ 
เป็นไปตามหลักกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายและควรจัดทํา Master Plan ประกอบการพิจารณาด้วย 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโครงการและงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างหอพักนักศึกษา  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ประกอบด้วย 

(1)   นายขจร  จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
(2) อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
(3) อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
(4)   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป      กรรมการ 
(5)   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
(6)   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์    กรรมการ 
(7)   นายชัยราช  จุลกัลป์  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

               และเลขานุการ 
 (8)  นางสาวปนัดดา  กลิ่นบัว  นักทรัพยากรบุคคล  สํานักงาน   กรรมการและ 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่  ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการก่อสร้าง
หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เสนอ                     
ให้สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาให้ความเหน็ชอบและอนุมัติงบประมาณก่อสร้างหอพักนักศึกษา  ในการ 
ประชุมครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2555  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณา 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา               
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554                    
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554  ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2555 เมื่อวันที่  5  มิถุนายน      
พ.ศ. 2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  94  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 8  มิถนุายน  พ.ศ. 2555               
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  14  คน 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระน้ี) 
มติที่ประชุม 

  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังน้ี   
    - ระดับปริญญาตรี  จํานวน  94  คน  และ 

- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  14  คน  ดังน้ี 
  (1)  ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    5      คน  

(2)  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    4      คน  
(3)  ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    3    คน 
(4)  ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1    คน 
(5)  ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1    คน 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 พิจารณาร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ 
      และวิธีการแต่งต้ังศาสตราจารย์วุฒิคณุ  ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ  และศาสตราจารย์ 
      อาคันตุกะ  พ.ศ.  .... 
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 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันไม่มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                  
คุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังศาสตราจารย์วุฒิคุณ  ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ  และศาสตราจารย์ 
อาคันตุกะ พ.ศ. ....  และเพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติกรณีดังกล่าว รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภา                    
มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย                          
พิจารณาออกบังคับใช้ 
 มติที่ประชุม 
 มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังศาสตราจารย์วุฒิคุณ  ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ                    
และศาสตราจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. ....  โดยศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องและเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ                        
เพ่ือจัดทําข้อบังคับให้สมบูรณ์  และเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานีพิจารณาต่อไป 
    

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2555  ในวันพฤหัสบดี ที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555                     
เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


