
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 2/2558

วันอังคาร ท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 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.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
19. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม

ผูรวมประชุม
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผูชวยเลขานุการ
2. นายชัยราช  จุลกัลป ผูชวยเลขานุการ
3. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
4. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.กฤตกาล  ชารลีย ฑปภูผา อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาเสนอวิสัยทัศนฯ ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1)
2. นายธีรพันธุ จันทรเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรม

ผูเขาเสนอวิสัยทัศนฯ ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1)
3. นายอนุรัตน  แพนสกุล อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาเสนอวิสัยทัศนฯ ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1)
4. ผศ.ดร.นันทวรรณ  ชางคิด บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (3)
5. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (4) , 5.2 และ 5.3
6. นางสาวนันทิยา  สุขวิสุทธิ์ รักษาการผูอํานวยการกองคลัง

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (4) และ 5.2
7. อาจารยบัญชา  อาษากิจ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3
8. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3.1
9. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3.2
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ดวยสํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีหนังสือแจงวาตามคดีหมายเลขดําท่ี 2606/2557

ระหวาง นายทศพร  จินดาวรรณ โจทก  นายวิชัย  ศรีขวญั  กับพวกรวม 13 คน จําเลย ศาลไดระบุ
คําสั่งวา “พิเคราะหพยานหลักฐานท่ีโจทกนําสืบในชั้นไตสวนมูลฟองแลวเห็นวาโจทกฟองวาจําเลยท่ี 1
ถึงท่ี 12 รวมกันลงมตเิลิกจางโจทกเปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย  โดยมี
จําเลยท่ี 13 รวมกระทําความผิดดวย  คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวาสภามหาวิทยาลัยลงมติเลิกจางโจทก
โดยชอบหรือไม ฯลฯ” โดยศาลรับฟองไวพิจารณาสําหรับจําเลย  จํานวน 7 คน  ดังนี้

1. นายวิชัย ศรีขวัญ จําเลยท่ี 1
2. นายเทพ พงษพานิช จําเลยท่ี 2
3. นายประโยชน  คุปตกาญจนากุล จําเลยท่ี 7
4. นางปราณี เพชรแกว จําเลยท่ี 8
5. นายศิรวัฒน เฮงชัยโย จําเลยท่ี 11
6. นางวรรณา กุมารจันทร จําเลยท่ี 12
7. นายสุนทร พูนเอียด จําเลยท่ี 13
และในชั้นนี้มหาวิทยาลัยไดมอบหมายผูประสานงานคดีนี้กับพนักงานอัยการและศาล ไดแก
1. นายวสันต มูเก็ม ท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. นายพุธรัตน เจริญสุข นิติกร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จึงแจงเพ่ือทราบและผูเก่ียวของจะไดดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายตอไป
มติท่ีประชุม  รับทราบ
เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 1/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 1/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ

บริการทางวิชาการและเงินรายไดจากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการบริการทางวิชาการและเงินรายไดจากการบริการทางวชิาการ
พ.ศ. 2558
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการบริการ
ทางวิชาการและเงินรายไดจากการบริการทางวิชาการ  พ.ศ. 2558 ใหนายกสภาฯ  ลงนามเรียบรอยแลว
และแจงระเบียบใหหนวยงานทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ  การยาย การโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการ  การยาย การโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการการยาย
การโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 เรียบรอยแลว
และกองการเจาหนาท่ีแจงประกาศใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 001/2558
เรื่องคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 27 มกราคม 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนาม
เรียบรอยแลว และสงประกาศใหสถาบันวิจัยแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนประธาน
และกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้ง
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทน
ผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2558
เรื่องแตงตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงประกาศใหหนวยงานและบุคคล
ท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 269 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-
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3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
3.2.3 (1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตามท่ี นายธีรพันธุ จันทรเจริญ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดครบวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการ
ประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 ไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 013/2557 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามคําสั่งดังกลาว ไดดําเนินการ
ในการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามลําดับดังนี้

1. ประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2558 เพ่ือออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
สุราษฎรธานี เรื่องการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดใหผูบริหารระดับ
คณะ/สํานัก  สถาบันหรือหนวยงานเทียบเทา ตั้งคณะกรรมการเพ่ือประมวลความนิยมและความเหมาะสม
ของผูท่ีจะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคล
ภายนอกจํานวนไมเกิน 3 คน หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกเสนอชื่อตนเองเขารับ
การสรรหาฯ โดยสงแบบเสนอชื่อท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 23 มกราคม  พ.ศ. 2558

2. ประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูไดรับการเสนอชื่อและผูเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือทาบทามและสงแบบประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน และนโยบายฯ จากผูสมัครและผูถูกเสนอชื่อรวม 7 คน
จากผูสมัคร 1 คน  และผูถูกเสนอชื่อ 6 คน  ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนา
สวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2551 ขอ 6 คือ

2.1 ผูสมัคร : ดร.กฤตกาล ชารลีย  ฑปภูผา
2.2 ผูถูกเสนอชื่อ

(1) นายธีรพันธุ  จันทรเจริญ
(2) วาท่ีรอยโทพงศชาติ  อินทชุม
(3) นายพิชัย  สุขวุน
(4) ดร.สุมาลัย  กาลวิบูลย
(5) พลฯ หญิงสุเพ็ญ  บัวชุม
(6) นายอนุรัตน  แพนสกุล

ท้ังนี้ ฝายเลขานุการไดดําเนินการทาบทามผูถูกเสนอชื่อ มีผูตอบรับการทาบทาม
เพ่ือเขารับการสรรหาฯ  จํานวน 2 ราย  คือ

(1) นายธีรพันธุ  จันทรเจริญ
(2) นายอนุรัตน  แพนสกุล

3. คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 ไดประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกบุคคลท่ีสมัครและตอบรับการทาบทาม
ใหไดบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนไมเกิน 3 คน เสนอ
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สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งท่ีประชุม
พิจารณาไดบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 3 คน เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังรายชื่อ
ตอไปนี้

1) ดร.กฤตกาล  ชารลีย ฑปภูผา
2) นายธีรพันธุ  จันทรเจริญ
3) นายอนุรัตน  แพนสกุล

ท้ังนี้ โดยผูไดรับการเสนอชื่อใหเสนอเอกสารแบบประมวลประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน และนโยบาย
ตอสภามหาวิทยาลัย และเสนอวิสัยทัศนตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคนละไมเกิน 10 นาที

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
แทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการนับคะแนน  ประกอบดวย

อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท เปนประธาน  อาจารยพิชัย  สุขวุน กับอาจารยวรรณา  กุมารจันทร  เปน
กรรมการ  และสภามหาวิทยาลัยไดเลือกและมีมติแตงตั้ง  นายอนุรัตน   แพนสกุล ใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 เปนตนไป

3.2.3 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ....

ดวยความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ. 2556 ขอ 17 ความวา
“การประเมินขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามขอ 10 ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  โดยมีองคประกอบท่ี ก.บ.ม. กําหนดเพ่ือทําหนาท่ี
ดังนี้ ...” ไมสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ขอ 12 ความวา “การประเมินบุคคล
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามขอ 5 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  โดยมีองคประกอบตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดเพ่ือทํา
หนาท่ี  ดังนี้ ...”

เพ่ือใหความตามขอ 17 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ. 2556
สอดคลองกับความในขอ 12 แหงประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 27
มกราคม 2558 ไดจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนง  และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามความในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง  และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... เพ่ือออกใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558

3.2.3 (3) พิจารณายอมรับ “วารสารวิทยาการจัดการ” เปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ไดกําหนดการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดให
สภาสถาบันอุดมศึกษาใชวารสารทางวิชาการ ดังตอไปนี้

1. วารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

สําหรับฐานขอมูลระดับชาติไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index-TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2

2. วารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามขอ 1 ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษายอมรับสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑในขอ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีวัตถุประสงคในการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนองคความรูในสาขาวิชาตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน
สังคมสวนรวม และกระตุนใหเกิดการวิจัย การพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จึงไดจัดทํา “วารสารวิทยาการจัดการ” เสนอคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ (ตามประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 006/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และฉบับท่ี
004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม
2558 แลวมีมติเห็นชอบใหเสนอ “วารสารวิทยาการจัดการ” ตอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณายอมรับ
เปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
วารสารวิทยาการจัดการ ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ไมมีบทคัดยอของบทความท่ีเปนภาษา

อังกฤษในบางบทความ  หากไมมีบทคัดยอของบทความท่ีเปนภาษาอังกฤษบรรณาธิการควรเขียนเปน
บทความวิจารณ (Review Article)

มติท่ีประชุม
ยอมรับ “วารสารวิทยาการจัดการ” เปนวารสารวิชาการสาํหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

3.2.3 (4) พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือท่ี ศธ 0511/ว 80 ลงวันท่ี 21 มกราคม

2558 เรื่องขอความอนุเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดจากการจายเงินซึ่งจะเปน
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ชองวางใหเกิดการทุจริตได  และเพ่ือประโยชนในการทบทวนระบบการควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
โดยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ใหขอมูลเบื้องตนในเรื่องตอไปนี้
(1) สําเนารายงานการเงินประจําป  พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับลาสุด
(2) สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
(3) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน
(4) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม
(5) จํานวนบัญชีธนาคารทุกแหงท้ังหมดท่ีเปดในนามมหาวิทยาลัย

2. ขอความอนุเคราะหกรอกแบบสอบถามพรอมท้ังลงนามรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย
กรณีดังกลาวมหาวทิยาลัยไดนําขอมูลเบื้องตนดังกลาวพรอมแบบสอบถามท่ีกรอกขอมูลแลว

ใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน
2557) ไดพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลเบื้องตนและขอมูลตามแบบสอบถาม
ดังกลาวเพ่ือจะไดแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบขอมูลเก่ียวกับการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนผูทรงคุณวุฒิ  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 025/2555 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2555 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตาม
ความในขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ขอ 4
วรรคสอง ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม 2557

เพ่ือใหมีคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามความในขอบังคับดังกลาว
ขอ 4 แทนคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะหัวหนาหนวยงานไดเสนอชื่อบุคคลภายนอก
พรอมแบบตอบรับและขอมูลประวัติตอมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้ง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนตามท่ีเสนอ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ



9

3. รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
4. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ (ผูทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก) กรรมการ
5. นายสุทัน   มุมแดง (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
6. ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ี
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือตามท่ีผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมาย

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ท่ี 007/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2555 ประเภทกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระการดํารงตําแหนงตามคําสั่งดังกลาว  ตั้งแตวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2555 และจะครบวาระการ
ดํารงตําแหนง 3 ป  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 ขอ 6 วรรคแรก ในวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547 ขอ 7 กําหนดใหอธิการบดีเสนอชื่อบุคคลไมนอยกวา 5 คน เพ่ือเปนคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง

อธิการบดีจึงเสนอชื่อบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดรางคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
แนบระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. รศ.ปราณี  เพชรแกว รองอธิการบดี รองประธาน
3. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ
4. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
7. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี  ใหคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 และดําเนินการเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม
พ.ศ. 2553 ระเบียบวาระท่ี 5.4 ไดมีมติเหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาดนตรีสากล เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และปรับเปลี่ยนจาก “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต” เปน “หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ตามความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. 2549 ขอ 4.3.2 (1) กับเพ่ือใหหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยไดเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบตามลําดับ
ดังนี้

1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)
ตอสภามหาวิทยาลัย

2. คณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 20
มกราคม  พ.ศ. 2558 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ใหพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2558) ดังนี้
(1) หนา 11 รายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนควรแกไขเปน “คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับ

ดนตรี”
(2) หนา 13 รายวิชาการผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอร  ควรจัดอยูในกลุมวิชาบังคับ

เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
(3) หนา 14 – 18 รายวิชามีการกําหนดระดับ 1 ถึง 7 ควรเขียนรายวิชาท่ีอธิบายถึงระดับ

การพัฒนาการเรียนรู  เชน ระดับตน  ระดับกลาง  และระดับสูง  เปนตน
2. ควรมีโควตาสําหรับบุคคลท่ีมีพรสวรรคทางดานดนตรีเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของ
สภาวิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 103 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  สภาวิชาการ
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา จํานวน 28 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 103 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 22 คน
(2) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(3) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

4.3.2 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี : ปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว284 เรื่อง
การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย ป  พ.ศ. 2558 ถึงผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต : ไดแจงตารางกําหนด
การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยกําหนดรับสมัครสอบแขงขัน
ในระหวางวันจันทร ท่ี 23 – วันอาทิตย ท่ี 29 มีนาคม  พ.ศ. 2558 (ตามเอกสารแนบระเบียบวาระ)

กรณีดังกลาวสงผลใหนักศึกษาครุศาสตรท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 5 จํานวน 786 คน ท่ีศึกษา
อยูในภาคเรียนสุดทาย  โดยการออกฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนเครือขาย  ระหวางวันท่ี 3
พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งคณะครุศาสตรจะดําเนินการสงผลการเรียน
(การฝกประสบการณวิชาชีพครู) ของทุกสาขาวิชาใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายในวันท่ี
5 มีนาคม 2558 เพ่ือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต  กอนวันท่ี 12 มีนาคม 2558 เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  ในปการศึกษา 2557 ดังกลาวไดรับ “ใบประกอบ
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วิชาชีพครู” เพ่ือใชในการสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย ป  พ.ศ. 2558 ระหวางวันท่ี 23 – 29 มีนาคม 2558

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสําหรับนักศึกษา (ชั้นปท่ี 5) คณะครุศาสตร

ท่ีสําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2557 ในวันท่ี 11 มีนาคม 2558 โดยมอบมหาวิทยาลัย
ไปดําเนินการตามข้ันตอนพรอมตรวจสอบความถูกตอง  และแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2558 ในวันท่ี 24 มีนาคม 2558 หรือ

2. พิจารณาใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนและแจงเวียนใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 ภายในวันท่ี
11 มีนาคม 2558 หรือ

3. พิจารณาเปนอยางอ่ืนนอกจาก 1 และ 2
มติท่ีประชุม
เห็นชอบอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  โดยมีเงื่อนไขใหคณะครุศาสตรสงผลการเรียน

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 ทุกหลักสูตรสาขาวิชาใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ ภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2558
เพ่ือประมวลผลขออนุมัติผลการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติใหปริญญา กอนวันท่ี 12
มีนาคม 2558

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม

2552 มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจงเพ่ือทราบ

กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอรายงานขอมูลการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558
โดยมหาวิทยาลัยมีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตามมติของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน 4 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระนี้)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบรายงานรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2558 ไตรมาส 1 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557- วันท่ี 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557)

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจัดทําบัญชี ขอ 29 ใหผูอํานวยการกองคลังจัดทํารายงาน การรับและการจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน และเสนอใหอธิการบดีทราบภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป และให
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จัดทํารายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยทุกๆ 3 เดือน ใหจัดทํารายงานรายรับรายจาย และฐานะ
การเงินเปรียบเทียบกับงวดกอนเพ่ือรายงานอธิการบดีทราบภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไปและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

บัดนี้ไดสิ้นไตรมาส 1 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557- วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) แลว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงเสนอรายงานรายรับรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 ตอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 พิจารณาแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.3 เพื่อทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 1
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557- วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ไดรบจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 1,015,994,043 บาท (หนึ่งพันสิบหาลานเกาแสนเกาหม่ืนสี่พันสี่สิบสามบาทถวน) จําแนกเปน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 637,985,200 บาท (หกรอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหม่ืนหาพันสองรอย
บาทถวน) และเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 378,008,843 บาท (สามรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดพัน
แปดรอยสี่สิบสามบาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน
ไดใชงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอกับ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร 6 ผลผลิต

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และ
ประจําปของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้น
ไตรมาส 1 แลว มหาวิทยาลยัจึงไดจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1
ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน
งบประมาณ  และทรัพยสิน  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
พิจารณาแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากรณีการใชเงินคงคลังท่ีมีอยูในภาวะท่ีจํานวนนักศึกษาลดลง
2. กองนโยบายและแผนไปทํารายงานผลการรับนักศึกษายอนหลัง 10 ป เพ่ือนําผลมาวิเคราะห

ในการจัดการการรับนักศึกษาและงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาเก่ียวกับภาวะการลดลงของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 3/2558 ในวันอังคาร ท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดงุชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


