
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 6/2557

วันอังคาร ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมพิกุลทอง  คณะครุศาสตร และหองประชุมผดุงชาติ

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
------------------------------------------------------------------------

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

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
11. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

15. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
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19. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ

20. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. 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. อาจารยกิตติกร ไสยรินทร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3 และ 4.2.4
2. อาจารยศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3
3. ผศ.ดร.บรรจง   เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
4. อาจารยมาลี  ลวนแกว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
5. นางสุพรรณี   อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.7
6. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.8 และ 4.3
7. ดร.สุพรรณริกา  วัฒนบุณย อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.8

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี
ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หองพิกุลทอง  คณะครุศาสตร โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดี  ผูชวยคณบดี  หัวหนาสาขาวิชา  และคณาจารยคณะครุศาสตรใหการตอนรับ  และคณบดีคณะ
ครุศาสตรไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร  ประจําป 2556 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบและ



3

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้
1. คณะครุศาสตรควรกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการศึกษาตอ

ในระดับปริญญาเอกและทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรใหสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหนวยงานตนแบบสรางรูปแบบวิธีการสอน

และเทคนิคการสอนท่ีมีคุณภาพ  สรางจิตสํานึกความเปนครู  โดยจัดการอบรมใหแกอาจารยจากคณะอ่ืนๆ
3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงอาคารและสถานท่ีของคณะครุศาสตรใหเปนอาคารท่ีสะอาดและดูเหมือน

สภาพใหม
4. ควรเพ่ิมอัตราบุคลากรสายสนับสนุนใหเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจของคณะ

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ตามคําสั่ง

สภาฯ ท่ี 006/2557 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557) ไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเสร็จเรียบรอยแลว  จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศฯ
เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ปรากฎผลการเลือกตั้งฯ จํานวน
3 คน ดังนี้

(1) ผศ.ดร.วรรณะ   บรรจง
(2) อาจารยพิชัย  สุขวุน
(3) ผศ.สุรินทร  สมณะ

2. กองกิจการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  สํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองค ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  แจงเรื่องเสด็จ ฯ  แทน
พระองค  ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ประจําปการศึกษา 2555 – 2556 โดยมีกําหนดการ ดงันี้

วันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต  ณ  หอประชุมวชิรา
ลงกรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ภาคเชา เวลา 11.30 น. ภาคบาย เวลา 15.00 น.
(รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี พว 0005.1/1026 เรื่องเสด็จฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ลงวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรฯ  ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 เพ่ือรวมเปนเกียรติและแสดงความยินดีแก
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3. บัณฑิตคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดสอบบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ. 2557 ไดจํานวน
249 คน

4. มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําวารสารวิชาการคณะครุศาสตร ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํา
วารสารวิชาการคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เพ่ือใชเปนแหลงเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการใหมีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑของ กพอ. และมาตรฐานระดับชาติ
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

อังคาร ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 7 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 แกไขมติท่ีประชุมเปน “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  แด
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 5/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ท่ีประชุมมีมติ

เลือกและแตงตั้ง ดร.คมกฤต  โอวรารินท ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 เปนตนไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 007/2557 เรื่องแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนาม
เรียบรอยแลว  และสงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลป-
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน แด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ท่ีประชุมมีมตเิปนเอกฉันทขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาธุรกิจการบิน  แด  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยสงหนังสือ
ถึงสํานักงานราชเลขานุการในพระองค กองกิจการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
เพ่ือนําความข้ึนกราบบังคมทูลฝาละอองพระบาทขอพระราชทานทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  แด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรียบรอย
แลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ดังตอไปนี้

1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด ตัวแทนรองอธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
3. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
4. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
5. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
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หนาท่ี ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหเปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
พ.ศ. 2554

นายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 006/2557 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557
เรียบรอยแลว

คณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 ไดออกประกาศฯ
เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 ไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครฯ และไดออกประกาศรายชื่อ ผูสมัครฯ จํานวน 11 คน พรอมหมายเลข และไดออกประกาศฯ
เรื่องรายชื่อผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา

คณะกรรมการฯ กําหนดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา ในวันท่ี 19 มิถุนายน
2557 ณ หองสํานักงานสภาฯ  ตั้งแตเวลา 08.30 – 15.00 น. และเม่ือการเลือกตั้งแลวเสร็จคณะกรรมการ
ไดนับคะแนนและออกประกาศฯ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทน
ผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ปรากฏผลการเลือกตั้งฯ จํานวน 3 คน  ไดแก

(1) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง
(2) อาจารยพิชัย   สุขวุน
(3) ผศ.สุรินทร   สมณะ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ปการศึกษา 2557 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการรับนักศึกษาตาม
โครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ปการศึกษา 2557 และแผนการเปดรับ
นักศึกษา กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2557 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ ท่ีประชุมมีมติ

แนะนําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อจัดจางรถรับสงนักศึกษาขนาด 35 ท่ีนั่ง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหงานพัสดุปรึกษากับกรมบัญชีกลาง
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอคําแนะนําในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรถดังกลาวหรือหากมีขอขัดของ
สภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อจัดจางรถรับสงนักศึกษาขนาด 35 ท่ีนั่งได

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุ
มีมตเิห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 65 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหมีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีคณะ/วิทยาลัย  โดยใหคณะ/
วิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ทราบและใหขอเสนอแนะ  โดยมีกําหนดการ
ตามการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
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(1) เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557 คณะครุศาสตร
(2) เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร
(3) เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 บัณฑิตวิทยาลัย
(4) เดือนกันยายน  พ.ศ. 2557 คณะพยาบาลศาสตร
(5) เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(6) เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ
(7) เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2557 วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
(8) เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะ/วิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลวเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับ

การตรวจเยี่ยมจากสภามหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

ดวย ก.พ.อ. ไดปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเทาและระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เก่ียวกับการมีประสบการณในการบริหารหนวยงานโดยกําหนดใหมีประสบการณเก่ียวของกับงานและระยะ
เวลาของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาท่ี ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554

เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือดังกลาว คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 8 (7)
ไดพิจารณากลั่นกรองขอบังคับนี้แลว

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ (ประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27
มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไดพิจารณา
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จัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... และมีมติใหแกไขราง
ขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พรอมกับตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง

และการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

3.2.3 (2) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมหรือยกยองนักศึกษาท่ีทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยหรือสนับสนุนสงเสริม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเปนคนดี  และหรือมีความสามารถมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  หรือ
เปนแรงจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

กรณีดังกลาวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในการประชุมครั้งท่ี 9/2553 เม่ือวันท่ี 22
กันยายน 2553 ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการรับจายเงินในการจัดการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 โดยกําหนดไวในขอ 5.6
วรรคสามความวา “การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการศึกษาของแตละหลักสูตร
หรือการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 5 เพ่ือสนับสนุน สงเสริมยกยองนักศึกษาใหจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ซึ่งตามระเบียบนี้
ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่องการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือสนับสนุน  สงเสริมและยกยองนักศึกษาท่ีมีกิจกรรมดีเดน
ดานกีฬา  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2548 โดยนักศึกษาท่ีไดรับการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
เปนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ตามท่ีระเบียบกําหนดเทานั้น  แตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจะไมมีสิทธิ์ดังกลาว เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับ
จายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 ไมไดกําหนดกรณีดังกลาวไว

เพ่ือใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับ (อนุปริญญา  ปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา) ท่ี
สมควรไดรับการสนับสนุนสงเสริมและยกยองไดรับสิทธิ์เชนเดียวกัน  คณะกรรมการนโยบายการเงิน
งบประมาณและทรัพยสิน  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557
ไดพิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการแกไขเพ่ิมเติม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 และคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี
5/2557 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. .... และมีมติใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับ
ตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
อาจารยพิชัย  สุขวุน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไดอภิปรายเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

กําหนดนโยบายตามหัวขอดังตอไปนี้
(1) การจางงานและการสรางความม่ันคงของพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารยประจําตามสัญญา
(2) การสรางคุณภาพทางวิชาการ
(3) การสรางคุณภาพของนักศึกษา
(4) การบริการวิชาการแกสังคม
(5) การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงในท่ีประชุมวาสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแลว  โดยคณะกรรมการดังกลาวไดจัดทํา “ราง” นโยบายกับแนวทางการพัฒนา
และแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เสนอ
สภามหาวิทยาลัยออกเปนประกาศแลว  และคณะกรรมการดังกลาวไดมีการติดตามและประเมินผลนโยบาย
กับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 ตาม
รายไตรมาสแลว  จากประเด็นท่ีนําเสนอท้ัง 5 ขอ ประธานมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนฯ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการดําเนินการติดตามตอไป

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณากําหนดปฏิทินการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความรวมมือปรับปฏิทิน
การเปดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555 โดยกระทรวง
ศึกษาธิการไดขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกํากับทุกแหง ปรับปฏิทินการเปดภาคเรียน
ทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เปนชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน  ท้ังนี้  ตั้งแตปการศึกษา 2557
เปนตนไป  เพ่ือรองรับการเปดภาคการศึกษาในระดับสากลและเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 และ
เพ่ือประโยชนแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะใชเวลาศึกษาในชั้นเรียนไดอยางเต็มท่ีครบ
ตามหลักสูตร มีเวลาเตรียมตัวเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาไมตองเรงดําเนินการ
รับนักศึกษา  อีกท้ังเพ่ือความเปนเอกภาพ ในระบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรวมกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปดภาคการศึกษา
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดขอความรวมมือ  โดยจะเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ในตนเดือนสิงหาคม 2557
โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด “ราง” ปฏิทินการเปดภาคการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้

ภาคการศึกษาปกติท่ี 1 วันท่ี 10 สิงหาคม
ภาคการศึกษาปกติท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม
ภาคฤดูรอน วันท่ี 20 พฤษภาคม

โดยการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
และภาคการศึกษาพิเศษกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา
ภาคปกติ
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548

กรณีมีเหตุผลและความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดวันเปดภาคการศึกษาตางไปจาก
ท่ีกําหนดได แตท้ังนี้ใหมีระยะเวลาการศึกษาตามท่ีกําหนดไวขางตน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดปฏิทินการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบกําหนดปฏิทินการเปดภาคการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ เพ่ือใหมหาวิทยาลัย

ออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะวิทยา
การจัดการ แทนผูท่ีลาออก

ดวย ผศ.ดร.นิตย  หทัยวสวีงศ สุขศรี  กรรมการสภาวิชาการ  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ
สภาวิชาการ  กอนท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนง (ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามความในมาตรา
21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

เพ่ือใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือ
คณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการแทนผูท่ีลาออก  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ
สภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2557
และออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 1195/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเลือกบุคคล
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ
วิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 และคณะกรรมการฯ  ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งได
ดําเนินการใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการประชุมคณบดีและคณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 ณ  คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเลือกบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ลงวันท่ี 11
มิถุนายน 2557 ปรากฏวาผูไดรับการเลือกเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการ
จากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ไดแก ผศ.ดร.นันทวรรณ  ชางคิด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  ผศ.ดร.นันทวรรณ   ชางคิด  เปนกรรมการ
สภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง
เปนตนไป  และอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน (ตามมาตรา 21 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ ชางคิด เปนกรรมการสภาวิชาการ

จากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 เปนตนไป
และอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการสภาวิชาการท่ีลาออก
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4.2.3 พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ดวยมีบุคคลท่ีมีผลงานทางวิชาการหรือเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเดน และเปนคุณูปการ

ตอสวนรวมกับเปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามท่ีเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป กับไมเปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตามความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
ชั้น สาขาวิชา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย  โดยอาศัยอํานาจตามขอ 9 (1) ของ
ขอบังคับดังกลาวไดใหความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ไดมีมติ (ลับ) เห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคล
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2557 ดังนี้

คณะวิทยาการจัดการ เสนอชื่อใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แก  นายแพทยบรรจบ  มานะกุล
(2) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  แก  นายสุธรรม   ตัณฑไพบูลย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลตามปริญญาและ
สาขาวิชาดังกลาวตามความในขอ 9 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยชั้น
สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553 ตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ

การใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2553 ดังนี้
(1) ขอ 9 ควรมีคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

โดยมีกรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน  และคณะกรรมการดังกลาวสามารถเสนอชื่อบุคคลใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ได

(2) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ  ไดเสนอใหเพ่ิมเติมความในทายขอ 8 (4) คือ
“หรือเปนผูไมมีสวนไดเสียกับมหาวิทยาลัย”

2. ควรปรับปรุงเอกสารการใหปริญญากิตติมศักดิ์  โดยใหเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรม
(CSR) ท่ีไดทําคุณประโยชนใหแกสังคม

มติท่ีประชุม
เห็นชอบอนุมัติใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แก  นายแพทยบรรจบ  มานะกุล
(2) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  แก  นายสุธรรม   ตัณฑไพบูลย

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิต

วิทยาลัย คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี
“คณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจําสวนราชการและการจัดระบบบริหาร งานในสวนราชการดังกลาว
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ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม”

กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรรมการ
ประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบวาระการดํารงตําแหนงการพนจากตําแหนง
และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว

บัดนี้ กรรมการประจําคณะครุศาสตรผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภา ฯ ท่ี 004/2555 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรฯ  ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555) และกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 011/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)
และกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 003/2557 ลงวันท่ี 24
กุมภาพันธ 2555) ไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว

คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคล
ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ  ดังนี้

1. คณะครุศาสตร
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะพยาบาลศาสตร
กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกไดมีเอกสารตอบรับการทาบทามแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร

และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
คณะพยาบาลศาสตรควรทาบทามผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมาเปนกรรมการประจํา

คณะ  เนื่องจากการขอตําแหนงทางวิชาการตองเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะดวย
มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ดังนี้

(1) คณบดีคณะครุศาสตร ประธาน
(2) รองคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ
(3) รศ.ดร.สุพักตร  พิบูลย (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) นายไพบูลย  พงศทัศนา (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(6) นายสุนันท   เทพศรี (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(7) หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
(1) วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะครุศาสตรใหสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
(2) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร
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(3) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง-
ศิลปวัฒนธรรม

(4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
(5) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีคณะครุศาสตร
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะครุศาสตรหรือตามท่ีคณบดีคณะครุศาสตร

มอบหมาย
2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ดังนี้

(1) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธาน
(2) รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
(3) รศ.ดร.ประดิษฐ  วรรณรัตน (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) นายลี  ซอง ไท (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) นายนภดล  ศรีภัทรา (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(6) หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
(1) วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการใหสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
(2) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ
(3) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสงัคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง-

ศิลปวัฒนธรรม
(4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
(5) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะวิทยาการจัดการหรือตามท่ีคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการมอบหมาย
3. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  ดังนี้

(1) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประธาน
(2) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
(3) นายแพทยอดิเกียรติ เอ่ียมวรนิรันดร (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) นางสาวปยนุช  ประทีปทัศน (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
(1) วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตรใหสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
(2) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร
(3) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง-

ศิลปวัฒนธรรม
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(4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
(5) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะพยาบาลศาสตรหรือตามท่ีคณบดีคณะพยาบาล

ศาสตรมอบหมาย

4.2.5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกระทําการแทน

หรือพิจารณาเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ชุด คือ
1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี

ท่ี 003/2556 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 007/2556
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556)

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556)

3. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556)

4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
006/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556)

ขณะนี้กรรมการในคณะกรรมการท้ัง 4 ชุด ดังกลาวท่ีมาจาก “กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา” ไดพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตั้งแตวันท่ี
19 มีนาคม 2557 จึงมีผลใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการใน 4 ชุด ดังกลาวดวย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
ท้ัง 4 ชุดดังกลาวท่ีเปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนง

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  แทนผูพนจากตําแหนง

ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ท่ี 003/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556
(1) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
(2) อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

(1) ผศ.สุรินทร  สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
(2) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ

3. คณะกรรมการรางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี
ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

(1) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
(2) อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
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4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 006/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

(1) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
(2) ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ

4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 007/2557 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 แตงตั้ง  ดร.คมกฤต  โอวรารินท  ใหดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เปนตนไป ซึ่งจะมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ดร.คมกฤษ  โอวรารินท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดเสียชีวิต  เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2557
จึงเปนผลให  ดร.คมกฤต  โอวรารินท  พนจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามความในมาตรา 38
ประกอบมาตรา 30 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2557

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2555 ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยใหดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแตวันท่ีคณบดีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการประชุมคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเลือก
ผูแทนจากคณาจารยจํานวน 3 คน  ตามขอบังคับฯ ขอ 7 (4) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการแทนคณบดีท่ีพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระไดดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีขอบังคับฯ กําหนด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามขอบังคับฯ ขอ 7 (1) (2) (3) สําหรับกรรมการตามขอบังคับฯ
ขอ 7 (4) ใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการใหมีการเลือกผูแทนคณาจารยจากคณะวิทยาการจัดการจํานวน 3 คน
ในภายหลัง  ท้ังนี้  ใหคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี
มหาวิทยาลัยดําเนินการไดผูแทนคณาจารยฯ 3 คน เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพ่ือ
ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แทนคณบดีท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. รศ.ปราณี   เพชรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา

16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

3. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
4. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
5. ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูชวยเลขานุการ
6. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
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สําหรับกรรมการจากผูแทนคณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 3 คน ใหมหาวิทยาลัย
ไปดําเนินการ  และใหคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนี้มีผลตั้งแตวันท่ีมีผูแทนคณาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ
ท้ัง 3 คน

4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดอัตราเงินเดือนแรก

บรรจุสายวิชาการ ในอัตรา 1.5 เทา ของเงินเดือนขาราชการและสายสนับสนุน ในอัตรา 1.3 เทา ของเงินเดือน
ขาราชการ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ไดกําหนด อัตราเงินเดือนข้ันต่ํา
– ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยมีการปรับอัตราเงินเดือนข้ันต่ําตามอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องกําหนดบัญชีเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 นั้น

เพ่ือใหการกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคลองกับกฎ  ก.พ.อ. วาดวย
การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2554 คณะ
กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในฐานะ “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย” (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 6) ในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 โดยอาศัย
อํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 21 จึงไดยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ “กําหนดบัญชีเงินเดือน ข้ันต่ํา – ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย”
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา – ข้ันสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัยไปดําเนินการออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา – ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเสนอ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ตอไป

4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
มาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในป
การศึกษา 2555
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จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี
12 พฤษภาคม   พ.ศ. 2557 จึงไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะ
อนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้ง ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร
ดังกลาวเพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตาม
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2557

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ

และงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ดังนี้
หนา 1 ขอ 5.2 ภาษาท่ีใชควรเปน “ภาษาอังกฤษ”
หนา 2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในลําดับท่ี 1 มีคุณวุฒิไมตรงตามศาสตร  ควรใหอาจารย

ทําผลงานทางวิชาการท่ีสอดคลองกับศาสตรภายใน 2 ป
หนา 9 ควรปรับแผนการรับนักศึกษาใหถูกตอง
หนา 12 และหนา 13 ควรแกความหมายของจํานวนหนวยกิตในแตละรายวิชา  เชน วชิาสารัตถะ

ทางการศึกษา ควรใช 3(3-0-6) เปนตน
หนา 13 วิชาระเบียบวิธีวิจัย  ควรเปนการวิจัยตามศาสตรของตนเอง
หนา 13 วิชาสถิติและการใชโปรแกรมฯ ควรไปรวมกับวิชาระเบียบวิธีวิจัย
หนา 13 วิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ  แกเปน “สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ”
หนา 16 คําอธิบายรายวิชา  ไมควรใชคําวา “ยุทธวิธีการสอน”
หนา 20 คําอธิบายรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ  ไมควรบรรยายการทํากิจกรรม เชน  การแบง

กลุมยอย  นํามาพูดกัน  เปนตน
หนา 21 คําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ควรเขียนเก่ียวกับ

(e-Learning) การศึกษาคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
หนา 22 วิชาการพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ใหแกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
หนา 37 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ใหใชเกณฑของ สกอ.
หนา 43 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหใชเกณฑของ สกอ.
ท้ังนี้  ใหตรวจการใชภาษาใหถูกตอง  เนื่องจากมีคําผิดมาก
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการแกไขหลักสูตร
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ กอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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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 7/2557 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 60 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดทําหนังสือเวียนเสนอสภาวิชาการ  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 และสภาวิชาการไดอนุมัติ
ใหปริญญา  จํานวน 28 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
บัณฑิตวิทยาลัยควรนํา “วารสารราชภัฏสุราษฎรธานี” เสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนา

วิชาการพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณายอมรับเปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพร
ผลงานทางวิชาการตอไป

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 60 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 22 คน
(2) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดยืนไวอาลัยตอการจากไปของ ดร.คมกฤต  โอวรารินท

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 7/2557 ในวันอังคาร ท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


