
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 7/2557

วันอังคาร ท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร 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. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ 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. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง 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. นางสุพรรณี   อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.1 และ 4.2.1
2. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2 และ 4.2.3
3. อาจารยสมคิด  ศิลปวิทยารักษ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3
4. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4 และ 4.3

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดตรวจเยี่ยมคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หองพุดตาน คณะนิติศาสตร โดยมีคณบดีคณะนิติศาสตร
รองคณบดคีณะนิติศาสตร และคณาจารยคณะนิติศาสตรใหการตอนรับ  และคณบดีคณะนิติศาสตรไดรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร ประจําป 2556 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบและสภามหาวิทยาลัยมีมติ
รับทราบและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้

1. คณะนิติศาสตรควรจัดโครงการ/กิจกรรม หรือแนะนําวิธีการเรียนนิติศาสตรเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดมากท่ีสุด

2. คณะนิติศาสตรควรสรางอัตลักษณ โดยสรางจุดเดนเฉพาะใหแกบัณฑิตของคณะนิติศาสตรท่ีมี
ความแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เชน  มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  หรือมีจิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม
เปนตน
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3. ควรมีแผนการรับนักศึกษาโดยคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4. ควรเชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูท่ีมีชื่อเสียงดานนิติศาสตรมาปฐมนิเทศใหแกนักศึกษา
5. ควรบูรณาการสาขาวิชากฎหมายกับสาขาวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ และ IT

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานเพ่ือไปประกอบอาชีพเปนพนักงานสอบสวนหรือนักนิติ
วิทยาศาสตรได

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่ีไดขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ใหมีความเจริญกาวหนา เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 24 ป

2. “วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ไดเขาสูฐานขอมูล TCI (ศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย) ดังปรากฏรายชื่อวารสารในฐานขอมูล TCI แลว

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีกําหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ประจําป
การศึกษา 2555 – 2556 ในระหวางวันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2557 ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  รวมงานตามกําหนดการ
ดังนี้

(1) วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เวลา 18.00 น.
ณ หองทาวัง 2 โรงแรมวังใต

(2) วันท่ี 8 สิงหาคม 2557 รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรวมเปนเกียรติและแสดง
ความยินดีแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ภาคเชา
และภาคบาย ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

(3) วันท่ี 10 สิงหาคม 2557 เขาเฝาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพ่ือขอพระราชทานพระราชานุญาตใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีถายภาพ ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

อังคาร ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 6/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ

กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับฯ วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนาม
เรียบรอยแลว และสงขอบังคับใหกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (2) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับ
จายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  .... ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน
เพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงระเบียบใหบัณฑิตวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณากําหนดปฏิทินการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบกําหนดปฏิทินการเปดภาคการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยออกเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องปฏิทินการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 25 มิถุนายน
2557 แลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจํา
คณะวิทยาการจัดการ แทนผูท่ีลาออก ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ
ชางคิด เปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 เปนตนไป และอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการสภาวิชาการท่ีลาออก

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 008/2557 เรื่อง
แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะแทนผูท่ีลาออก ลงวันท่ี 24 มิถุนายน
2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และสงคําสั่งใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงหนวยงานและบุคคล
ท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบอนุมัติใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แก  นายแพทยบรรจบ  มานะกุล
(2) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  แก นายสุธรรม ตัณฑไพบูลย
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มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือแจง นายแพทยบรรจบ มานะกุล และนายสุธรรม  ตัณฑไพบูลย ทราบ
มติสภาฯ แลว  และมอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการเปนผูประสานงานตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีประชุมมีมติ
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
3. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ จํานวน 3 ฉบับ  ดังนี้
(1) ประกาศสภาฯ ท่ี 001/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ลงวันท่ี 24

มิถุนายน 2557
(2) ประกาศสภาฯ ท่ี 002/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี

24 มิถุนายน 2557
(3) ประกาศสภาฯ ท่ี 003/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ลงวันท่ี

24 มิถุนายน 2557
สํานักงานสภาฯ  สงประกาศใหคณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการและคณะพยาบาลศาสตร

ทราบเพ่ือแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผูพนจาก

ตําแหนง ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  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

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

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ ท่ี 004/2557 เรื่องแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
ของสภามหาวิทยาลัยแทนผูพนจากตําแหนง ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว
และสงประกาศใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 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
สําหรับกรรมการจากผูแทนคณาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 3 คน ใหมหาวิทยาลัย

ไปดําเนินการ  และใหคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนี้มีผลตั้งแตวันท่ีมีผูแทนคณาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ
ท้ัง 3 คน

คณะกรรมการดําเนินการเลือกผูแทนคณาจารยเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ (ตามคําสั่งท่ี1379/2557 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557) ไดดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องวิธีการในการดําเนินการเลือกผูแทนคณาจารยคณะวิทยาการจัดการเปนกรรมการ
ในคณะ กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยา การจัดการ โดยจัดใหมีการประชุมคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ
ท่ีมีสิทธิ์เลือกฯ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ปรากฏผลการดําเนินการเลือกผูแทนคณาจารยคณะวิทยาการ
จัดการเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 คน  ดังนี้

(1) ผศ.สุมาลี   จิระจรัส
(2) อาจารยศราวุธ   ทองเนื้อหา
(3) อาจารยศิโรจน  พิมาน
นายกสภาฯ ไดลงนามในคําสั่งสภาฯ ท่ี 009/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 เรียบรอยแลว
คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2557 มีมติ

เห็นชอบออกประกาศฯ เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2557
ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูถูกเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และสงหนังสือ
ทาบทามฯ แลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา – ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลยัตามท่ีมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเสนอ  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการออกเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยตอไป

มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่องการกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา -ข้ันสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 และแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตร
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557)
โดยมอบ หมายรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ กอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัยแลว และบัณฑิตวิทยาลัย
ไดปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ  เพ่ือจัดสงหลักสูตรให สกอ. ทราบ
เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุ
มีมตเิห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 60 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 3/2557
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี

29 กรกฎาคม 2557 ไดติดตามและประเมินผลนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2556 – 2559) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30
มิถุนายน 2557) โดยคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาตามรายตัวชี้วัด  ปรากฏผลการดําเนินงาน  ดังนี้

1. ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายในไตรมาส 3 จํานวน 26 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดท่ีคาดวาจะบรรลุเปาหมายในไตรมาส 4 จํานวน 18 ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดท่ีมีความเสี่ยงในการไมบรรลุเปาหมายในไตรมาส 4 จํานวน 8 ตัวชี้วัด
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-
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3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ.  ....

ความตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 52 กําหนดให “คณาจารยพิเศษ”
มีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้

(1) ศาสตราจารยพิเศษ
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(4) อาจารยพิเศษ
ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย

จากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย”
กรณีการดําเนินการใหมีการออกขอบังคับเพ่ือใหมีการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยดังกลาวไดดําเนินการมาตามลําดับ  ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ

2. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 26
พฤศจิกายน 2556 ไดจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารย
พิเศษ  พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับ

3. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 13/2556 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 มีมติให
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับไปพิจารณาปรับปรุง “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

4. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28
มกราคม 2557 ไดพิจารณาปรับปรุงรางขอบังคับดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับ

5. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประขุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 มีมติให
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ พิจารณาปรับปรุงแกไข “ราง” ขอบังคับฯ วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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6. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี
1 พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณาปรับปรุง “ราง” ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. .... ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ มีมติใหฝายเลขานุการไปปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการตอไปนั้น

7. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ (ประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 005/2556
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 มีมติ
เห็นชอบใหเสนอ“ราง”ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรเสนอสภาวิชาการมอบใหคณะ/วิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่ออาจารยพิเศษ

จากบุคคลภายนอกท่ีทําหนาท่ีสอนมาแลว  และการแตงตั้งอาจารยพิเศษควรออกคําสั่งแตงตั้งทุกครั้ง
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

(1) พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” นโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
006/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน
2557 มีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” นโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
– 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเปนนโยบาย  และเพ่ือให
นโยบายดังกลาวสอดคลองกับประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบายกับแนวทาง
การพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 – 2559) (เพ่ิมเติม)
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 “ขอ 1 นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหาดานการผลิตบัณฑิต
พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา”

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
“ราง” นโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

มติท่ีประชุม
เห็นชอบนโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี



10

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 2
มิถุนายน 2557 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ ดร.มาริสา  อินทวงศ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาเคมี แลวมีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง
ให ดร.มาริสา  อินทวงศ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาเคมี

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 มีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง  ดร.มาริสา  อินทวงศ  ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาเคมี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ดร.มาริสา  อินทวงศ  ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาเคมี

มติท่ีประชุม
อนุมัติแตงตั้ง ดร.มาริสา  อินทวงศ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาเคมี ท้ังนี้

ตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2556

4.2.2 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
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม”

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

บัดนี้ กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 021/2555
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555) และ
กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 002/2555 ลงวันท่ี
24 กุมภาพันธ 2555) ไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการเสนอชื่อ
บุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ  ดังนี้
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1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกไดมีเอกสารตอบรับการทาบทามแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะตามท่ีมหาวิทยาลัย

เสนอ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหคณะวิทยาศาสตรฯ ทาบทามผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกท่ีเปนบุคลากรทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ิมอีก 1 คน เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมเติม

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้

(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธาน
(2) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
(3) ดร.กมล  ฝอยหิรัญ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) ดร.กฤษดา  สังขสิงห (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(6) หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง-

ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
5. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือตามท่ีคณบดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบหมาย
2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดังนี้

(1) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธาน
(2) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
(3) รศ.ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) เรือโท ผศ.ดร.อนันต  ใจสมุทร (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) นายทนงศักดิ์  ทวีทอง (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(6) หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ

และเลขานุการ
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หนาท่ี
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม  และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง-

ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
5. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือตามท่ีคณบดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมอบหมาย

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2552 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม
พ.ศ. 2552 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552) ซึง่มหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

มหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 20
มิถุนายน 2557 มีมติเห็นชอบใหเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ  และคณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร ไดตรวจสอบ
เอกสารหลักสูตรดังกลาวเพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว
ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557) ดังนี้
1. หนา 5 วัตถุประสงค  ใหรวมขอ 1.3.1 และ 1.3.2 เปนขอเดียวกน โดยเขียนใหบูรณาการ

รวมกันในการผลติบัณฑิตใหมีความรูและความสามารถ ...
2. หนา 5 ขอ 1.3.3 เพ่ิมความเก่ียวกับ “มีภาวะผูนํา” และ “การนําความรูไปประยุกตใช...”
3. หนา 61 รายวิชาการสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร  ใน mapping ควรกระจายความ

รับผิดชอบใหครอบคลุมทุกดาน
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2557) โดยใหแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.4 พิจารณายอมรับ “วารสารราชภัฏสุราษฎรธาน”ี เปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 ไดกําหนดการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาใชวารสารทางวิชาการ ดังตอไปนี้

1. วารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

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

2. วารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามขอ 1 ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษายอมรับสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 8 ขอในประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีวัตถุประสงคในการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนองคความรูในสาขาวิชาตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชน
สังคมสวนรวม และกระตุนใหเกิดการวิจัย การพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยโดยบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี  จึงไดจัดทํา “วารสารราชภัฏสุราษฎรธาน”ี เสนอคณะ
กรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ ยอมรับ “วารสารราชภัฏสุราษฎรธาน”ี เปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ใหแกไขวัตถุประสงคเปน “เปนวารสารวิชาการทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร และศาสตร

อ่ืนท่ีเก่ียวของ”
2. ควรมีเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) ท่ีหนาปกวารสารราชภัฏสุราษฎรธานี
มติท่ีประชุม
ยอมรับ “วารสารราชภัฏสุราษฎรธานี” เปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

4.2.5 พิจารณาอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ครั้งท่ี 2)

ดวยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประเภทงบลงทุน
รายการท่ีดินและสิ่งกอสราง ผูกพันงบประมาณ 3-4 ป ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแจงความประสงคจะจัดงบประมาณ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสมทบรอยละ 5 ของทุกโครงการท่ีประกวดราคาไดผูรับจางแลว ดังนี้

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (โครงการกอสรางอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง
(กอหนีผู้กพันปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558))
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งบประมาณท้ังสิ้น 169,700,000 บาท
- เงินงบประมาณแผนดิน 161,215,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,485,000 บาท

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการกอสรางอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(กอหนี้ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558)

งบประมาณท้ังสิ้น 269,200,000 บาท
- เงินงบประมาณแผนดิน 255,740,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,460,000 บาท

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการกอสรางอาคารหอสมุดและศูนยสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
1 หลัง (กอหนี้ผูกพันปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559)

งบประมาณท้ังสิ้น 249,000,000 บาท
- เงินงบประมาณแผนดิน 236,550,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 12,450,000 บาท

เงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ท่ีมหาวิทยาลัยแจงความ
ประสงคสมทบงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสรางรอยละ 5 ของท้ัง 3 โครงการ รวมเปนเงิน 34,395,000 บาท
(สามสิบสี่ลานสามแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน)

อนึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยประสบปญหาดานสาธารณูปโภคโดยเฉพาะปริมาณน้ําประปาท่ีใชอยูใน
มหาวิทยาลัย  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีแหลงน้ําดิบตามธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือการเกษตรไดคือ
น้ําดิบจากตาน้ําใตดินท่ีมหาวิทยาลัยไดสรางบอสําหรับกักเก็บน้ําไว  และเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถแกไขปญหา
ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอความตองการอุปโภคภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะใชงบประมาณในการดําเนินการ
เปนเงิน 3,177,044 บาท (สามลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสี่สิบสี่บาทถวน)

ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการกอสรางอาคารและการบริหารจัดการน้ําภายในมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามความตองการของผูบริโภค  และเพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน  มหาวิทยาลัย
จึงขออนุมัติเงินคงคลังจํานวน 37,572,044 บาท (สามสิบเจ็ดลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสี่สิบสี่บาทถวน)
เพ่ือดําเนินการกอสรางอาคารและบริหารจัดการระบบประปาภายในมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายตอไป

มหาวิทยาลัยไดเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน (ตามประกาศ
สภาฯ ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เพ่ือพิจารณา
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ครั้งท่ี 2) เพ่ือสมทบโครงการกอสรางอาคาร 3 โครงการ และดําเนนิการระบบประปา
ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
อนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งท่ี 2)

เพ่ือสมทบโครงการกอสรางอาคาร 3 โครงการ และดําเนินการระบบน้ําประปา  เปนเงินจํานวน
37,572,044 บาท (สามสิบเจ็ดลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสี่สิบสี่บาทถวน)
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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 8/2557 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 82 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 และสภาวิชาการ
ไดอนุมัติใหปริญญา  จํานวน 53 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 82 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 53 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 38 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 11 คน
(4) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

(ไตรมาส 3) ตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2557
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

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

มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจํารายเดือน ไตรมาสและ
ประจําป ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบายกับ
แนวทางพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 และประกาศเพ่ิมเติม ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 และเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด
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ในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้นไตรมาส 3 แลว มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณ
ประจําป  พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน  พ.ศ. 2557 – 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2557
เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสินพิจารณาแลว ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557
เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เพ่ือพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทราบและใหขอเสนอแนะตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและใหขอเสนอแนะ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการทางคดีอาญา
ตามสําเนาคําฟองคดีหมายเลขดําท่ี 2606/2557 ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ลงวันท่ี 27 มิถุนายน

2557 ความอาญาระหวาง นายทศพร  จินดาวรรณ โจทย นายวิชัย  ศรีขวัญ กับพวกรวม 13 คน ตามรายชื่อ
ท่ีแนบ จําเลย ขอหาหรือฐานความผิด “รวมกันกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ” และศาลจังหวัด
สุราษฎรธานี ไดสงหมายนัดไตสวนมูลฟองในวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีถูกฟอง) เพ่ือทราบและพิจารณามอบ
อํานาจให นายประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และผูถูกฟอง
เปนจําเลยลําดับท่ี 7 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยตําแหนง ดําเนินการ  ดังนี้

1. ดําเนินการทางคดี คดีหมายเลขดําท่ี 2606/2557 ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี
2. นําคดีดังกลาวนําสงสํานักงานอัยการ จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหพนักงานอัยการแกตางคดี

ให  นายวิชัย  ศรีขวัญ กับพวกรวม 13 คน จําเลย ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1) นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ จําเลยท่ี 1
2) นายเทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ จําเลยท่ี 2
3) นายประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ จําเลยท่ี 3
4) นายศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ จําเลยท่ี 4
5) นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ จําเลยท่ี 5
6) นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ จําเลยท่ี 6
7) นายประโยชน คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จําเลยท่ี 7

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
8) นางปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง จําเลยท่ี 8

ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

9) นายวัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง จําเลยท่ี 9
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

10) นางสาวสมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง จําเลยท่ี 10
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
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11) นายศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง จําเลยท่ี 11
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

12) นางวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ จําเลยท่ี 12
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง

13) นายสุนทร  พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จําเลยท่ี 13
ท้ังนี้  ใหจําเลยดังกลาวดําเนินการลงนามในใบแตงทนายความและลงนามรับรองสําเนาบัตรขาราชการ

กรณีเปนขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน อยางละ 2 ฉบับ  เพ่ือประกอบในการนําสงเรื่องและดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับคดีตอ
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี ในการขอใหพนักงานอัยการดําเนินการแกตางคดี  และดําเนินการทางคดี
ดังกลาว

3. ดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับคดีดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการแทนมหาวิทยาลัยฯ และนายวิชัย
ศรีขวัญ  กับพวกรวม 13 คน จําเลย

มติท่ีประชุม
รับทราบและมอบอํานาจให  นายประโยชน  คุปตกาญจนากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี และผูถูกฟอง  เปนจําเลยลําดับท่ี 7 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี
โดยตําแหนง ดําเนินการ  ดังนี้

1. ดําเนินการทางคดี คดีหมายเลขดําท่ี 2606/2557 ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี
2. นําคดีดังกลาวนําสงสํานักงานอัยการ จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหพนักงานอัยการแกตางคดี

ให  นายวิชัย  ศรีขวัญ กับพวกรวม 13 คน จําเลย
3. ดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับคดีดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการแทน นายวิชัย  ศรีขวัญ กับพวก

รวม 13 คน  จําเลย

6.2 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรฐัเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
และหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ีกําหนดนโยบาย
และอนุมัตแิผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย การกํากับมาตรฐาน
การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เปนตน  ดังนั้นการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศและโดยเฉพาะประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนา
ดานการบริหารจัดการทางการศึกษาและการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย  จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะเพ่ิม
ประสบการณในการนํามาประยุกตใชในการกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับและ
สามารถแขงขันไดในระดับสากล จึงเห็นควรใหมีโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  ณ  มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐ ฝรั่งเศส  ในระหวาง
วันท่ี 28 กันยายน – 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2557
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มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส

มติท่ีประชุม
เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ มหาวิทยาลัย

ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 8/2557 ในวันอังคาร ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


