
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 4/2558

วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน 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.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิช์ัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ 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. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
17. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ไปราชการ

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. อาจารยอนุรัตน  แพนสกุล ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3.4
2. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3.8
3. ดร.พรทิพย  วิมลทรง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3.8
4. ผศ.ประสงค  หลําสะอาด รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3.9
5. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.4
6. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1 และ 5.2

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
1.1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ

-ไมมี-
1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ

-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 3/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 3/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน

ผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2556

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบรองอธิการบดี
ฝายวางแผนฯ  นําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
2556 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจคาปลีก (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยใหปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรไปยัง สกอ. เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอน
แลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ท่ีประชุมมีมติใหคณะวิทยาศาสตรฯ ไปปรังปรุงแกไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการ
ปรังปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2558 พิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) โดยแกไขหลักสูตร
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอ
เสนอแนะของกรรมการสภาฯ  และมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรไปยัง สกอ. เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 295 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว เพ่ือดําเนินการตามแผนการรับ
นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาอนุมัติการตัดโอนตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ศึกษา กรณี ดร.เอนก สุดจํานงค ท่ีประชุมมีมติอนุมัตใิหตัดโอน ดร.เอนก  สุดจํานงค ขาราชการพลเรือน
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ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตําแหนงเลขท่ี 0129 ซึง่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาคณิตศาสตร
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปปฏิบัติราชการประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร   สังกัดคณะครุศาสตรตาม
คุณวุฒิสูงสุด เนื่องจากเปนศักยภาพของสาขาวิชาดังกลาว

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ
ท่ี 799/2558 เรื่องการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี
31 มีนาคม 2558 และไดแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 69 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบ
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิต
ตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

-ไมมี-
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.3.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐาน

การศึกษา  พ.ศ.  ....
ดวยขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานียังคงใช “ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ

วาดวยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2538” ในการออกหลักฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยอาศัยความตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 (มาตรา 70
ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ออกใชบังคับ  ใหนํากฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และขอบังคับ  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 ท่ีใชอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

เพ่ือใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเก่ียวกับการออกหลักฐานการศึกษาท่ีเปน
ไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ
และขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 และครั้งท่ี 2/2558
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เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2558 จึงไดดําเนินการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการออกหลักฐานการศึกษา  พ.ศ.  .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนแนะ
ควรกําหนดลักษณะเฉพาะของสีในตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ในเอกสารบัญชีแนบทาย  และลงสีดังกลาวในแบบพิมพแนบทายบัญชีในตนฉบับดวย
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษา

พ.ศ. 2558

4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง  นายวิชัย  ศรีขวัญ  เปนนายกสภา

มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งแตวนัท่ี 29 มีนาคม  พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ตามความในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (เอกสารประกอบ 2) ซึ่งไดครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ตามความในมาตรา 17 วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี
28 มีนาคม 2558

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี ผูแทนกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. ผศ.สมทรง  นุมนวล ผูแทนกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

4. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง ผูแทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา   กรรมการ
5. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
6. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
ใหคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554

4.3.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามความในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (เอกสารประกอบ 2)
ตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม  พ.ศ. 2555 เปนตนไป  ซึ่งไดครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป  ตามความ
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ในมาตรา 17 วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม
2558

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  และวิธีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. 2554

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ
2. รศ.ปราณี เพชรแกว ผูแทนกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

3. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท ผูแทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา   กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
5. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  และวิธีการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 และใหเสนอบุคคลและขอมูลตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาเลือกและกราบบังคมทูลฯ  เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งตอไป

สําหรับกรณีผูมีความรูความเชี่ยวชาญตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย
คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. 2554 ขอ 8 วรรคสาม
“...ดานอ่ืนๆ ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร...” สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะกรรมการ
สรรหาฯ พิจารณาตามความเหมาะสม

4.3.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัย

คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะ
กรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา
อํานาจหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ท้ังนี้ จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม”

กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว
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สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้ง
“คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม” ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
031/2555 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามคําสั่งดังกลาวไดครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามขอบังคับฯ เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม
2557 แลวนั้น

บัดนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแตงตั้ง “คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม”

กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกซึ่งแตงตั้งแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง ไดมีเอกสารทาบทาม
แนบมาดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประธาน
2. รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
3. นายณรงค  เสมียนเพชร (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
4. นายเทพสิน  ผองแกว (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
5. นางสาวพจนารถ  โรจโนดม (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
6. นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
7. นายจงรัก  ทรงรัตนพันธุ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา  ติดตาม  และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หรือตามท่ีผูอํานวยการสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมาย

4.3.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
นโยบายและแนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.)
ปการศึกษา 2557 เพ่ือตอบสนองความตองการของเอกัตบุคคล   ความตองการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และความตองการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ
เฉพาะ
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มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม  พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบใหเสนอ “โครงการเปดสอนนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2558” ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และ
แผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2558

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรทําแผนการรับนักศึกษาทุกประเภทในแตละปการศึกษาในคราวเดียวกันเพ่ือจะได

เห็นภาพรวมของจํานวนนักศึกษาและกําหนดมาตรการในเชิงคุณภาพไดชัดเจนสอดคลองกับความเปนจริง
มติท่ีประชุม
เห็นชอบโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการ

ศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปการ
ศึกษา 2558

4.3.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร
ภาคบัณฑิต รุนท่ี 7

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน จึงไดจัดทํา “โครงการหลักสูตรนิติศาสตร ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)” สําหรับผูจบ
ปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย และสามารถ
นําความรูดานกฎหมายไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตร
ภาคบัณฑิต รุนท่ี 7

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการ
ศึกษานิติศาสตร  ภาคบัณฑิต รุนท่ี 7

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การนําเสนอระเบียบวาระนี้ควรเสนอรวมกับแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจําแนก

เปนประเภท
มติท่ีประชุม
เห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร  ภาคบัณฑิต รุนท่ี 7

4.3.7 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกลั่นกรองเพื่อดําเนินการอนุมัติ
ใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2558

เพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เปนไปตาม
คําปรารภของคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ (ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี
25 พฤศจิกายน 2557) ใน 2 กรณี  คือ
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1. การใหปริญญากิตติมศักดิ์ในแตละปควรมีการกําหนดนโยบายโดยสภามหาวิทยาลัยกอน
2. ควรใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีโอกาสในการเสนอหรือสรรหาผูสมควรไดรับปริญญา

กิตติมศักดิ์ในข้ันตนดวย
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 27

มกราคม 2558 จึงไดมีมติใหดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามคําปรารภขางตน  ดังนี้
1. ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยชั้น  สาขาวิชาและหลักเกณฑการให

ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553 ตอไป  โดยไมตองมีการแกไขเพ่ิมเติม
2. ใหอธิการบดีอาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยชั้น  สาขา

วิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553 ขอ 11 โดยใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เปนหนวยงานรับผิดชอบแจงคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยหรือหนวยงานเทียบเทาคณะท่ีมีหนาท่ีจัดการ
ศึกษา ใหดําเนินการใหเสนอชื่อและขอมูลประวัติเบื้องตน  โดยวิธีการเสนอแบบลับ  และใหคณะ/วิทยาลัย
/บัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ  แจงรายชื่อพรอมขอมูลประวัติเบื้องตนตอมหาวิทยาลัยตามวิธีการท่ี กําหนดในขอ
บังคับฯ  ขอ 9 (1) และมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเบื้องตน
ทําหนาท่ีกลั่นกรองโดยวิธีลับใหไดบุคคลเสนอสภาวิชาการเพ่ือดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยชั้น  สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553 ขอ 9 (2) และ
(3) ตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอาศัยมติดังกลาวใหอธิการบดีอาศัยอํานาจตามความในขอ 11 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยชั้น  สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2553 ไดดําเนินการแจงใหคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยชั้น  สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553 ขอ 9 (1) ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรได
ปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาท่ีคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ พรอมขอมูลเบื้องตน เก่ียวกับ
ประวัติ และขอมูลตามขอ 8 (1) – (3) ของขอบังคับดังกลาวตอมหาวิทยาลัย โดยเสนอผาน หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ การดําเนินการเสนอชื่อดังกลาวใหดําเนินการโดยเปนความลับ

2. สําหรับการเสนอชื่อบุคคลตามขอ 1 ตอมหาวิทยาลัยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2558 ใหเสนอเปนเอกสารลับ ถึงหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(นายชัยราช  จุลกัลป) ภายในวันท่ี 22 เมษายน  พ.ศ. 2558 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกลั่นกรองเพ่ือดําเนินการ
อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2558

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ควรเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการจาก “คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกลั่นกรองเพ่ือดําเนินการ

อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2558” เปน “คณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ  ประจําปการศึกษา 2558”

มติท่ีประชุม
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ  ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้
1. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
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3. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แหง
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

4. ผศ.สุรินทร  สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ

และเลขานุการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และผูชวยเลขานุการ
8. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เบื้องตนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ ประจําปการศึกษา 2558 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
ชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553

4.3.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยคณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดทํา “ราง” หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีไดไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ในระหวางวันท่ี 28 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยในการไปศึกษาดูงานดังกลาว  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไดรวมกันวิพากษ “ราง” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตร
ใหม  พ.ศ. 2558) เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตรฯ  ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในดานการปองกัน
รับมือและบรรเทาภัยพิบัติ   มีความรูพ้ืนฐานการใชภูมิสารสนเทศ  และทักษะในการบริหารจัดการ
ดานภัยพิบัติ  โดยไดเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามลําดับ  ดังนี้

1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2558) ตอ
สภามหาวิทยาลัย

2. คณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 19
มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
แลว

3. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2558 ระเบียบ
วาระท่ี 4.2.2 มีมติใหคณะวิทยาศาสตรฯ ไปปรังปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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บัดนี้  คณะวิทยาศาสตรฯ ไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรเรียบรอยแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2558)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตร

ใหม  พ.ศ. 2558) ดังนี้
1. หนา 7 ควรแกไขปรัชญาใหมีเนื้อหา ดังนี้ “การจัดการภัยพิบัติเปนการพัฒนาคนและสังคมใหมี

เสถียรภาพและความเขมแข็งในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติดานตางๆ เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสิน”

2. หนา 7 ควรเขียนวัตถุประสงคโดยใชหลักการ ดังนี้
ขอ 1 ใหเนนการสรางความรู
ขอ 2 ใหเนนการสรางทักษะ และการบูรณาการ
ขอ 3 ใหเนนการสรางความเปนผูนํา  คุณธรรม  จริยธรรม และจิตสาธารณะ
และในวัตถุประสงคไมควรเขียนคําท่ีมีรายละเอียดปลีกยอย เชน คําวา “ปองกัน” หรือ

“รับมือ” เปนตน
3. หนา 15 รายวิชา “การจัดการภัยพิบัติ 1” ควรแกไขเปน “การจัดการภัยพิบัติเบื้องตน”
4. หนา 15 รายวิชา “การจัดการภัยพิบัติ 2” ควรแกไขเปน “การจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน”
5. หนา 16 รายวิชา “การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา” ควรแกไขเปน “การชวยชีวิตในภาวะ

ฉุกเฉิน”
6. ควรกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรนี้เนื่องจากผูเรียนตองมีความพรอมทางดาน

รางกายและจิตใจท่ีเขมแข็ง  โดยใหมีการทดสอบสมรรถภาพรางกาย เชน การวายน้ํา การวิ่งระยะไกล เปนตน
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)

โดยแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.3.9 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน

พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ

1. นางสาวภมรรัตน  สุธรรม  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนาทองถ่ิน  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาพัฒนาชุมชนแลว  จึงมีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรง คุณวุฒิ
โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งให  นางสาวภมรรัตน  สุธรรม  ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาพัฒนาชุมชน  ตั้งแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2556

2. นางสาวปริศนา  รักบํารุง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป
สังกัดคณะครุศาสตร  ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  แลว
จึงมีมตเิห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งให นางสาวปริศนา  รักบํารุง ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  ตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2557
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สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน
2 ราย  ไดแก

(1) นางสาวภมรรัตน  สุธรรม  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาพัฒนาชุมชน
(2) นางสาวปริศนา  รักบํารุง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มติท่ีประชุม
1. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวภมรรัตน  สุธรรม ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาพัฒนา

ชุมชน ตั้งแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2556
2. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวปริศนา  รักบํารุง ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิทยาศาสตร

ศึกษา  ตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2557

4.3.10 พิจารณาใหความเห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซ่ึงไมเปน
ขาราชการ : ตําแหนงรองอธิการบดี และตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ลับ)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหประชุมระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

4.3.11 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ตามคําสั่ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 001/2558 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558) เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีไดทาบทามบุคคลดวยตนเอง
เรียบรอยแลว  มีผูตอบรับการทาบทาม จํานวน 15 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายเจนจัด  ภักดีไทย กรรมการผูทรงคุณวฒุิ
2. นายจุมพล   ไลยโฆษิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. พันตํารวจเอกเชาวลิต เลี้ยงสุพงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. นางถนอมศรี   รัตนรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. นายธนวัฒน   พันธุโกศล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. นายนภดล ศรีภัทรา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. นางเพ็ญจันทร ชูพงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. นายพิริยะ  ธานีรณานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. นายลี  ซอง ไท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
10. นายวรภรณ   คงอุดหนุน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
11. นายสุชาติ หงษทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
12. นางสมบูรณ   สุวรรณบุตร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
13. นายสม  แซโคว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
14. นายสุริยะ แชมศรีรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
15. นายแพทยเอกชัย   มุกดาพิทักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการรอหนังสือตอบรับ
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติเห็นชอบในหลักการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามท่ีเสนอ โดยเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือตอบรับครบถวนแลวใหคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (อธิการบด)ี เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการให
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 243 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2558 ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 44 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
บัณฑิตวิทยาลัยควรใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดผลการประเมินงานวิจัย Excellent ไปตีพิมพ

ในวารสารวิชาการภายนอก
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 243 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 44 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 31 คน
(3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(4) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน
(5) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ไดรบจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จํานวน 1,015,994,043 (หนึ่งพันสิบหาลานเกาแสนเกาหม่ืนสี่พันสี่สิบสามบาทถวน) จําแนกเปนงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 637,985,200 บาท (หกรอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) และเงิน
รายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 378,008,843 บาท (สามรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดพันแปดรอยสี่สิบสามบาทถวน)
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โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน ไดใชงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิต

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําป
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้นไตรมาส 2 แลว
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม
- 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณ  และทรัพยสิน  ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน  พ.ศ. 2558 พิจารณาแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558)

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบรายงานรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558)

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจัดทําบัญชี ขอ 29 ใหผูอํานวยการกองคลังจัดทํารายงาน รายรับและรายจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน และเสนอใหอธิการบดีทราบภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป และใหจัดทํา
รายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยทุกๆ สาม เดือนโดย ใหจัดทํารายงานรายรับรายจาย และฐานะ
การเงินเปรียบเทียบกับงวดกอนเพ่ือรายงานอธิการบดีทราบภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไปและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

บัดนี้ไดสิ้นไตรมาส 2 แลว มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานรายรับรายจายและงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 ไตรมาส 2
เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณ  และทรัพยสิน  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 พิจารณาแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558)

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 5/2558 ในวันอังคาร ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดงุชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลกิประชุมเวลา 17.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


