
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 4/2557

วันพฤหัสบดี ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายสมพร ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
9. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

13. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

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

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. 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. ผศ.ดร.พรรณอร  อุชุภาพ อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
2. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3 และ 5.1
3. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีอธิการบดใีหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมทราบ
1. ดวยนายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  คณะผูบริหาร  และคณาจารยคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ไดไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางวันท่ี 22 – 30 เมษายน
2557 โดยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการกับ Crowder College , Program - Water
Treatment Technology เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตรฯ

2. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20
มีนาคม  พ.ศ. 2557 มีมติให “วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี”
(Journal  of  Humanities  and  Social  Sciences  Suratthani Rajabhat  University) เปนวารสาร
ทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยยอมรับเปนวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องวารสารทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัย
ยอมรับเปนวารสารสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ  ลงวันท่ี 20 มีนาคม  พ.ศ. 2557 (ประกอบ
ระเบียบวาระนี้) เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการลงในวารสารดังกลาว
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี

ท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2557 ระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาการเลิกจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามเอกสารรายงานการประชุมลับ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 3/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรักษา

ราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงขอบังคับ
ตามขอสังเกตและขอ เสนอแนะของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับฯ วาดวยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
พ.ศ. .... ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยแจงขอบังคับใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน
/กองทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
และฐานขอมูลระดับชาติสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ ท่ีประชุมมีมตยิอมรับ “วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” เปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องวารสารทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยยอมรับเปนวารสารสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2557 โดยแจง ก.พ.อ. ทราบ และแจงใหคณะ/วิทยาลัย
ทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557) ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะนิติศาสตรทราบมติสภาฯ เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะ
ของสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรให สกอ. ทราบและดําเนินการตอไปแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีประชุม
มีมตอินุมัตแิตงตั้ง  ดร.วรรณะ  บรรจง ใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  สาขาจติวิทยา  ตั้งแตวันท่ี 4
มกราคม  พ.ศ. 2556

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติ สภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ
ท่ี 0633/2557 เรื่องการแตงตั้งและการใหไดรับเงินเดือนตําแหนง  ตามมาตรา 18 (ก) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557 และดําเนินการ
แจง สกอ. ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบขอบขายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2558
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ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบขอบขายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2558 โดยปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการ
แจงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ.
2556 – 2558 ทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุ
มีมตเิห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 191 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการเลิกสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหประชุมลับในระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ....
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีบุคลากรประจําในสังกัด 4 ประเภท คือ
1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานราชการ
4. ลูกจางประจํา
บุคลากรประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขณะนี้จะไมมีอัตราการบรรจุแตงตั้ง

เพ่ิมเติมอีก ดวยเหตุผลดังกลาวบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญขณะนี้คือพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งสามารถดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน และผูบริหาร ตามความ
ในมาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใชในการบริหารงานบุคคลกรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ไดรับการจัดสรรมาในหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ซึ่งจะตองมีระเบียบในการบริหาร
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จัดการงบประมาณดังกลาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับมหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชในการบริหารจัดการกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยดวย

เพ่ือใหการบริหารจัดการงบประมาณดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชน
สูงสุดตอพนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยโดยรวมและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ขอ 17
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25
กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตอมาคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบ
และขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง”
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  .... เพ่ือออกใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ.  ....

3.2.2 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
กองทุนวิจัย  นวัตกรรมและงานสรางสรรค  พ.ศ.  ....

เพ่ือใหภารกิจของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติโดยรวม กับเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ขอ 17 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับ เก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนวิจัย
นวัตกรรม และงานสรางสรรค พ.ศ. .... ตอมาคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค  พ.ศ. ....

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยกองทุนวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค พ.ศ. .... เพ่ือออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไข “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนวิจัย นวัตกรรม

และงานสรางสรรค  พ.ศ.  .... ดังนี้
1. ใหตัดคํานิยามศัพทในขอ 4 หัวขอ “งานวิจัย” “นวัตกรรม” และ “งานสรางสรรค”
2. ขอ 5 (2) แกไขเปน “เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและโครงการวิจัย”
3. ขอ 7 (3) แกไขเปน “คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย และคณบดีอ่ืนอีก จํานวน 2 คน โดยการเลือก

กันเอง  เปนกรรมการ”
4. ขอ 7 (4) แกไขจาก “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ” เปน “คณาจารย

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง จํานวน 2 คน เปนกรรมการ”
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5. แกไขขอ 7 (5) และขอ 7 (8) โดยใหรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนผูชวยเลขานุการ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนวิจัย นวัตกรรม  และ

งานสรางสรรค  พ.ศ.  .... โดยแกไขปรับปรุงระเบียบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แทนผูพนจากตําแหนง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ

2557 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 002/2557 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557) เพ่ือดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยา
การจัดการแทน  ผศ.ดร.นิตย  หทัยวสีวงศ  สุขศรี  ซึ่งไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดี  ตั้งแตวันท่ี
17 กุมภาพันธ 2557 ท้ังนี้  เพ่ือสรรหาตัวบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้ง
เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการใหเปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556

ตามคําสั่งดังกลาวกรณีกรรมการจาก “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
หนึ่งคน  โดยการเลือกของกลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา” ไดแก ผศ.ดร.
ราตรี  นันทสุคนธ  ซึ่งพนจากตําแหนงตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 และปฏิบัติหนาท่ีตอไป
จนกวาจะไดมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหม (ตามความในมาตรา 17 วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2557) และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงและผู
ท่ีไดรับการเลือกตั้งมีสภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตั้งแตวันท่ี 19
มีนาคม 2557 จึงมีผลให  ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ  พนจากตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2557
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557

ปฏิทินการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
จะประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนคณบดีฯ
เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ  แทนผูพนจากตําแหนงกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ผศ.ดร.ราตรี
นันทสุคนธ)

มติท่ีประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหยกเวนการใชบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 ขอ 7 (2) ใหเปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําหนึ่งคน” เนื่องจากขณะดําเนินการตามระเบียบวาระนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย
ประจําเพียงคนเดียว

2. เห็นชอบแตงตั้ง  อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจํา
เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แทนผูพนจากตําแหนง

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ฉบับแกไขตามท่ีคุรุสภากําหนด

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม
2556 ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 มีมตเิห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) และมหาวิทยาลัยไดสงหลักสูตรไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือพิจารณาใหการรับรองนั้น

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดสงหนังสือ ท่ี ศธ 5102.1/1085 ลงวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพ่ือแจงมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การผลิตเพ่ือพิจารณาการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี
1/2557 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 มีมติ

1. จํานวนการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแตละแหงใหรับนักศึกษาไดไมเกิน
180 คน  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีตองมีสัดสวนอาจารย : นักศึกษาเปน 1 : 30
และมีสัดสวนอาจารยนิเทศ : นักศึกษา เปน 1 : 30 และหามรับนักศึกษาเกินจํานวนท่ีกําหนด

2. จํานวนนักศึกษาตอหองเรียน  ตองไมเกิน 30 คน  ตอหองเรียน
3. โครงสรางหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  คือมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 33 หนวยกิต

-รายวิชาชีพครู 27 หนวยกิต  โดยเปนวิชาบังคับและมีรายวิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวาง
เรียนดวย

-การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หนวยกิต  แบงเปน 2 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 3
หนวยกิต 3 (240)

4. ใหสถาบันดําเนินการปรับปรุงแกไขโครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตาม
เกณฑการรับรอง และเสนอสภาสถาบันอนุมัติกอนเสนอมายังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน 30 วัน

บัดนี้  คณะครุศาสตรไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ฉบับแกไขตามท่ีคุรุสภากําหนดเรียบรอยแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ฉบับแกไข
ตามท่ีคุรุสภากําหนด

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ฉบับแกไข

ตามท่ีคุรุสภากําหนด
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4.2.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1

ดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ในการเสด็จ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2557 ในระหวางวันท่ี 25 - 27 สิงหาคม 2557 ณ  หอประชุม
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและใหการดําเนินการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเปนไปอยาง
สมพระเกียรติแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร

มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํางบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย เพ่ือใชจายในงานดังกลาว
โดยไดดําเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามลําดับ  ดังนี้

1. คณะกรรมการวิเคราะหงบประมาณ (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 060.3/2557
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2557 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2557) ไดพิจารณาวิเคราะหงบประมาณกับงาน
ท่ีจะดําเนินการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 1
พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณางบประมาณรายจายสวนเงินสํารอง 20% จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับฯ วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 20 เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบรายการคาใชจายในการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวา

มีรายการท่ีซ้ําซอนกับงบประมาณกลางของสํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือใชในงานดังกลาวหรือไม
มติท่ีประชุม
อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมเติม

ครั้งท่ี 1 จํานวน 6,108,210 บาท (หกลานหนึ่งแสนแปดพันสองรอยสิบบาทถวน) โดยใหนําขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการในการใชงบประมาณ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 5/2557 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 728 คน
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กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดทําหนังสือเวียนเสนอสภาวิชาการ ลงวันท่ี 28 เมษายน  พ.ศ. 2557 และสภาวิชาการไดอนุมัติ
ใหปริญญา  จํานวน 49 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดใหอาจารย 1 คน ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดไมเกิน 5 คน  เวนแต
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล
นักศึกษาไดมากกวา 5 คน อาจมอบหมายใหอาจารยประจําเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ
นักศึกษาในหลักสูตรนั้นเกินกวา 5 คนได โดยตองเปนผูท่ีมีผลงานวิจัยเปนท่ีประจักษ

2. บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาโทนําวิทยานิพนธลงตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับทางดานวิชาการ

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 728 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 49 คน ดงันี้

2.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 คน
2.2 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
2.3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 33 คน
2.4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
2.5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน
2.6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 2

ตั้งแต 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557)
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

จํานวน 961,284,084 บาท (เการอยหกสิบเอ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนสี่พันแปดสิบสี่บาทถวน) จําแนกเปน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 509,244,700 บาท (หารอยเกาลานสองแสนสี่หม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
และเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 452,039,384 บาท ( สี่รอยหาสิบสองลานสามหม่ืนเกาพันสามรอย
แปดสิบสี่บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน ไดใชงบประมาณ
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6
ผลผลิต ท่ีจะตองสงมอบตอสํานักงบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4

มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจํารายเดือน ไตรมาส
และประจําป ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้น
ไตรมาส 2 แลว มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 – 31 มีนาคม 2557 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม
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2557 แลว จึงเสนอรายงานการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ทราบและใหขอเสนอแนะตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
หนา 5 ตารางท่ี 2 ควรแกไขจํานวนเงินใหถูกตอง
มติท่ีประชุม
รับทราบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 2

ตั้งแต 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งท่ี 5/2557 ในวันอังคาร ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


