
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 1/2556

วันอังคาร ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
8. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

9. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
10. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
11. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
12. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

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

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม
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ผูรวมประชุม
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผูชวยเลขานุการ
2. นายชัยราช  จุลกัลป ผูชวยเลขานุการ
3. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
4. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
5. นางปทมาวดี  สําเนียงหวาน ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวกัญญารัตน  แสงสุวรรณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูเขาช้ีแจงตามระเบียบวาระ
นางวีณา   นวลละออง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แจงการยกเลิกการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการแตละดานแลว  และมี
สภาวิชาการทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนนําบรรจุเปนระเบียบวาระเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา และการประชุมสภามหาวิทยาลัยควรใชระบบเทคโนโลยีสนเทศ (IT) สําหรับการประชุม

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. ตามหนังสือสํานักงานราชเลขานุการในพระองค ฯ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ท่ี พว 0005.1/68

เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ลงวันท่ี 11 มกราคม
2556 ไดแจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทราบกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค ประจําปการศึกษา 2554 – 2555
โดยกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต วันท่ี 28 – 30
มิถุนายน 2556 ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ภาคเชา และภาคบาย
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รวมเปนเกียรติในงานพิธีดังกลาว โดยเฉพาะในวันท่ี 28
มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนวันท่ีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

2. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย รอบแรกจํานวน 72 อัตรา รอบท่ี 2 จํานวน 58 อัตรา เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว  และสําหรับอัตราท่ีเหลืออีก 12 อัตรา สภามหาวิทยาลัยฯ ใหมหาวิทยาลัยรับสมัครบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตามท่ีอธิการบดีเสนอ

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
(1) มหาวิทยาลัยควรทํา MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศไตหวัน ประเทศออสเตรเลีย

หรือประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสงอาจารยไปศึกษาตอ
(2) มหาวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีการขอตําแหนงทางวิชาการ
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(3) ควรแกไขระเบียบเก่ียวกับการศึกษาตอ  เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ มีการเปดสอน
ระดับปริญญาเอกนอกเวลาราชการดวย

(4) มหาวิทยาลัยควรกําหนดสาขาวิชาหรือศาสตรท่ีเปนความตองการของมหาวิทยาลัย กอน
พิจารณาอนุญาตใหอาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกดวย

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2555
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2555 ซึ่งประชุม

เม่ือวันอังคาร ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 15 ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (6) ใหเพ่ิมเติมขอความการอภิปรายของ อาจารยพิชัย  สุขวุน ดังนี้

“การกําหนดภาระงานสอนควรมีภาระงานดานการเตรียมการสอนและการตรวจงานดวย
และภาระงานสอนของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย
ควรมีภาระงานสอนเทากัน”

หนา 20 ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 แกไขมติท่ีประชุมเปน “มอบคณะกรรมการนโยบายและแผน
พัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพยสินประชุมรวมกันในการพิจารณา
และเสนอขอมูลในการจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” เปนหนวยงานเทียบเทา “กอง” เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2555

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 12/2555 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ซึ่งท่ีประชุมมีมติเลือก ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  เปนผูสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และนําเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561.1/171 เรื่อง
เสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง
จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เรื่องจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามท่ีเสนอโดยเพ่ิมเติมตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องจรรยาบรรณ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 เสนอนายกสภาฯ ลงนามแลว  และเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยฯ แจงสภามหาวิทยาลัยทราบประกาศฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2556
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ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (3) พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ดังนี้

1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ
2. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
3. ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
นายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภาฯ ท่ี 038/2555 เรื่องแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการจาก

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555
และแจงคําสั่งใหผูเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (5) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 โดยแกไข
ปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2555 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานทราบขอบังคับฯ แลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (6) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. 2555 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2 ทาน ไมเห็นชอบ  คือ

1. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท
2. อาจารยพิชัย สุขวุน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับฯ วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  พ.ศ. 2555 ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว และสง
ขอบังคับฯ ใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแจงใหหนวยงานและผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้ง  ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  ใหรักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2556 เปนตนไป จนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แตท้ังนี้ไมเกินวันท่ี 5
กรกฎาคม 2556

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 037/2555 เรื่องแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 ใหนายกสภา ฯ ลงนามแลว
และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัยทราบและแจงใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการประเภทผูทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกแทนผูขอลาออก ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย  ดร.ประดิษฐ
วรรณรัตน เปนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) แทนกรรมการ
ซึ่งขอลาออก
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี039/2555 เรื่องแตงตั้งกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการประเภทผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 ใหนายกสภาฯ
ลงนามแลว และสงคําสั่งใหคณะวิทยาการจัดการทราบเพ่ือดําเนินการแจงหนวยงานและผูเก่ียวของ
ทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมี
เงื่อนไขให  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  ตรวจและรับรองความถูกตองของหลักสูตร

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงหนังสือขอความอนุเคราะห ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท ตรวจและ
รับรองความถูกตองของหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแจงคณะครุศาสตร
ทราบมติสภาฯ  และขอเสนอแนะของ ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท เพ่ือแกไขหลักสูตรใหถูกตอง  และเสนอ
หลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555) พิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) ซึ่งท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีเงื่อนไข
ให ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  ตรวจ และรับรองความถูกตองของหลักสูตร

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ  ตามขอ 4.2.3
ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมี
เงื่อนไขให  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  ตรวจและรับรองความถูกตองของหลักสูตร

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ  ตามขอ 4.2.3
ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบใหจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” เปนหนวยงาน

เทียบเทา “กอง” สังกัดสํานักงานอธิการบดี  ซึ่งท่ีประชุมมีมติมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพยสินประชุมรวมกันในการพิจารณาและเสนอ
ขอมูลในการจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” เปนหนวยงานเทียบเทา “กอง” เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงผูอํานวยการศูนยบมเพาะธุรกิจทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  ดังนี้

(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
(2) ผศ.สมพร  โตใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(3) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ
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(4) ...................................... แทนคณาจารยจากวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว กรรมการ
จํานวน 3 คน

(5) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ผูชวยเลขานุการ
(7) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว แทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
(2) อาจารยสมพร ศรีอาภานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(3) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

(4) ...................................... แทนคณาจารยจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
จํานวน 3 คน

(5) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(7) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

3. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
(2) ผศ.ดร.ราตรี นันทสุคนธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(3) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

(4) ...................................... แทนคณาจารยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
จํานวน 3 คน

(5) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูชวยเลขานุการ
(7) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง
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4. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
(2) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(3) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

(4) ...................................... แทนคณาจารยจากคณะครุศาสตร จํานวน 3 คน กรรมการ
(5) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(7) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะครุศาสตร แทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

5. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
(2) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(3) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

(4) ...................................... แทนคณาจารยจากคณะนิติศาสตร จํานวน 3 คน กรรมการ
(5) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(7) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะนิติศาสตร แทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกผูแทนจากคณาจารย จํานวน 3 คน โดยการเลือก
จากกลุมคณาจารยของคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีการสรรหาคณบดีดังกลาวขางตน
และสภามหาวิทยาลัยฯ ไดใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการใหไดมาซึ่งตําแหนงกรรมการคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ประเภทผูแทนคณาจารยจากคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี

มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งฯ ท่ี 078/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือเลือกผูแทน
คณาจารยเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันท่ี 11 มกราคม 2556 และไดดําเนินการเลือก
ผูแทน คณาจารยเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติฯ คณะนิติศาสตร
คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ และคณะวิทยาศาสตร ในระหวาง วันท่ี 21 – 23 มกราคม 2556
เรียบรอยแลว

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภาฯ ท่ี 002/2556 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ  ลงวันท่ี 21 มกราคม 2556 , คําสั่งสภาฯ ท่ี 003/2556
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เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 , คําสั่งสภาฯ ท่ี
004/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556
,คําสั่งสภา ฯ ท่ี 005/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ฯ  ลงวันท่ี 23
มกราคม 2556 และคําสั่งสภาฯ ท่ี 006/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 เรียบรอยแลว  และคณะกรรมการสรรหาคณบดีท้ัง 5 ชุด จะดําเนินการสรรหา
คณบดีตามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 226 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 20 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือดําเนินการ

ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนกับคุณสมบัติของผูชวย

อธิการบดี
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 กําหนด “ใหมีอธิการบดีคนหนึ่ง

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมีรองอธิการบดี
หรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตละแหงกําหนด เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได”
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มาตรา 32 วรรคสอง กําหนดให “อธิการบดีแตงตั้งผูชวยอธิการบดี จากขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสําเร็จการศึกษาไมตํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดี
มีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได”

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27
วรรคสอง และวรรคสามกําหนดไวดังนี้

- มาตรา 27 วรรคสอง “รองอธิการบดีท่ีจะรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน
จะมีไดไมเกินหาอัตรา และในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาลัยเขต ใหมีรองอธิการบดีดังกลาว
เพ่ิมไดวิทยาเขตละหนึ่งอัตรา”

- มาตรา 27 วรรคสาม “ผูชวยอธิการบดีท่ีจะรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน
จะมีไดไมเกินสามอัตรา”

กรณีตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน จะมีรองอธิการบดีท่ีรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณ
แผนดินไดเพียง 5 อัตรา และจะมีผูชวยอธิการบดีซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รับเงินประจําตําแหนงไดเพียง 3 อัตรา

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีภาระงานและจํานวนนักศึกษากับบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน
ซึ่งอธิการบดีจะตองมีผูรับมอบหมายงานไปชวยปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน ตามภาระงานและจํานวนนักศึกษา
กับบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตามความ
ในมาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดี กับกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูชวยอธิการบดีท่ีไมเปนขาราชการพลเรือนของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รองอธิการบดีจํานวน 6 อัตรา
- รับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน 5 อัตรา
- รับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

2. ผูชวยอธิการบดีจํานวน 7 อัตรา
2.1 เปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย

(รับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน)
2.2 เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(รับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดจํานวนรองอธิการบดี กับจํานวนและคุณสมบัติของผูชวย

อธิการบดี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. การกําหนดจํานวนผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยตองใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการจายเงิน

คาตอบแทน ควรคํานึงถึงความจําเปนและเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย
2. ควรเสนอกรอบภาระงานของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  ซึ่งไมควรมีภาระงานซ้ําซอนกัน
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มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบกําหนดจํานวนรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอจํานวน 6 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน

ตามท่ีรองอธิการบดีมอบหมาย ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556 จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้

(1) งานบริหารและสภามหาวิทยาลัย
(2) งานวิชาการ
(3) งานวางแผนยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ
(4) งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
(5) งานบริการวิชาการ
(6) งานบริหารทรัพยากรมนุษย
ท้ังนี้ โดยรับเงินคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน  และจากงบประมาณเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับกําหนด
2. เห็นชอบกําหนดจํานวนผูชวยอธิการบดีและคุณสมบัติของผูชวยอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ

จํานวน 7 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556 จนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้

(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(2) งานพัฒนานักศึกษา
(3) งานทรัพยสินและสิทธิประโยชน
(4) งานแผนงานและนโยบาย
(5) งานเครือขายการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
(6) งานพัฒนาการเรียนการสอน
(7) งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

ท้ังนี้ โดยเปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยและรับเงินคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน
กับเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและรับเงินคาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับกําหนด

เม่ือไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีแลว ใหอธิการบดี
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนผูชวยอธิการบดีตอไป

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม

2555 ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) ไดพิจารณาเลือก  ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แทน ผศ.ดร.ณรงค   พุทธิชีวิน  ซึ่งครบวาระ
การดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และระเบียบวาระท่ี 4.2.1 ไดพิจารณา
แตงตั้ง  ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  ใหรักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2556 เปนตนไป  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  แตท้ังนี้ไมเกินวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “มาตรา 45 ใหผูรักษาราชการแทนตามท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน

ในกรณีท่ีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น ในระหวางท่ีรักษาราชการแทนดวย”

กรณีดังกลาว  ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  จึงแนะนําบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตามรายชื่อ
และขอมูลประวัติท่ีเสนอในระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตามท่ีผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ควรแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตามท่ีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแนะนํา

จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยใหเสนอ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีพรอมกรอบภาระงานของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งบุคคลตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน   คุปตกาญจนากุล รักษาราชการ

แทนอธิการบดีแนะนําใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ดังนี้
(1) รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร พูนเอียด
(3) ผูชวยศาสตราจารยประสงค หลําสะอาด
(4) ผูชวยศาสตราจารยนรินทร สุขกรี
(5) ดร.วัฒนา รัตนพรหม
(6) นายธาตรี คําแหง
โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและใหไดรับคาตอบแทนการดํารงตําแหนง

ตามระเบียบ  ขอบังคับและกฎหมายกําหนด
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม  พ.ศ. 2556 เปนตนไป จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. กรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กอน

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามวัน  เวลานัดประชุมปกติ  ใหมีการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
กรณีเรงดวนเพ่ือพิจารณาเรื่องการแตงตั้งรองอธิการบดีได

4.2.3 พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ

2552 ไดมีมติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด  ตําแหนงรองอธิการบดี  โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 014/2552
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ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2552) และตอมา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด  ไดพนจากตําแหนง
รองอธิการบดี   ตามการพนจากตําแหนงของอธิการบดีตั้งแตวันท่ี 6 มกราคม 2556

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม
2555 แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล  ใหรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2556 และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 29 มกราคม 2556 (วันนี้) ไดมีมติแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด
ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556 เปนตนไป  และอธิการบดีไดแนะนําตอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด  เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด ตําแหนง
รองอธิการบดี เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยคําแนะนําของอธิการบดี

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด  ตําแหนงรองอธิการบดี เปนเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยฯ โดยคําแนะนําของ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล รักษาราชการ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

4.2.4 แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีและกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
แทนผูพนจากตําแหนง

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน
2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 2 หนวยงาน และขณะนี้การดําเนินการสรรหา
ยังไมแลวเสร็จ คือ

(1) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรณีคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยฯ ท่ี 035/2555 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของ
กรรมการลําดับท่ี 2 (ผศ.ดร.ประโยชน   คุปตกาญจนากุล) และลําดับท่ี 5 (ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) และ
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 036/2555
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของกรรมการลําดับท่ี 2 (รศ.ปราณี
เพชรแกว)

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม
2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ

(1) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
(2) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(3) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) คณบดีคณะครุศาสตร
(5) คณบดีคณะนิติศาสตร

กรณีคณะกรรมการสรรหาคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ดังกลาว สภามหาวิทยาลัยมีมติใหแตงตั้ง
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  เปนกรรมการสรรหาประเภท “กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แตเนื่องจาก ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ไดพนจาก
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ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี

3. กรณีตามขอ 1 และ 2 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีและ
กรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน แทนผูพนจากตําแหนงดังกลาว

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งรองประธานและกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 035/2555
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร   พูนเอียด ดํารงตําแหนงรองประธาน
แทน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา   กันตะวงษ ดํารงตําแหนงกรรมการ
แทน ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

2. เห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว (ตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดี
แจงตอสภามหาวิทยาลัยฯ วารองอธิการบดีไดเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประเภทตัวแทนจากรองอธิการบดี) ใหดํารงตําแหนง
รองประธานในคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแทนผูพนจาก
ตําแหนง

3. เห็นชอบแตงตั้งกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในคณะกรรมการสรรหาคณบดีแทนผูพนจากตําแหนง ดังนี้

(1) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ลงวันท่ี 21 มกราคม 2556 แตงตั้ง รศ.ปราณี  เพชรแกว
แทน ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

(2) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 003/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 แตงตั้ง รศ.ปราณี  เพชรแกว แทน  ดร.วัฒนา
รัตนพรหม

(3) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 แตงตั้ง รศ.ปราณี  เพชรแกว  แทน ดร.วัฒนา
รัตนพรหม

(4) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 แตงตั้ง ผศ.ดร.นิตยา กันตะวงษ
แทน ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

(5) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 006/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 แตงตั้ง ผศ.ดร.นิตยา
กันตะวงษ แทน ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

4.2.5 พิจารณาวินิจฉัยวิธีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม
2555 ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2555 และขอบังคับดังกลาวไดใชสําหรับการสรรหาคณบดีของวิทยาลัย/คณะ ดังนี้

1. คณบดวีิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณบดีคณะครุศาสตร
5. คณบดีคณะนิติศาสตร
ท้ังนี้เปนการสรรหาคณบดีเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกและแตงตั้งแทน  คณบดีวิทยาลัย

นานาชาติการทองเท่ียว  ซึ่งจะครบวาระในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 และคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ  คณะครุศาสตร  ซึ่งจะครบวาระในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 กับสรรหาเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งท่ี 12/2555 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ/วิทยาลัยท้ัง 5 หนวยงานแลว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีท้ัง 5
หนวยงาน (4 คณะ 1 วิทยาลัย) ไดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีท้ังหมด  เม่ือวันท่ี 25 มกราคม
2556 เพ่ือพิจารณาออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนคณบดีของคณะ/วิทยาลัย กับกําหนดแบบเสนอชื่อและใบสมัคร  ซึ่ง
การประชุมดังกลาวไดเกิดการแสดงความคิดเห็น (ตีความ) แตกตางเปน 2 ประเด็น  กรณีอํานาจและหนาท่ี
ในการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามขอบังคับฯ  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 ขอ 9

อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยในฐานะผูออกขอบังคับดังกลาวพิจารณาวินิจฉัยวิธีการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2555 ขอ 9

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยวิธีการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ตามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ขอ 9 จึงเห็นชอบ
ใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 โดยท่ีความในขอ 9 แหงขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 มีปญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวา
จะตองดําเนินการใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อลงคะแนนเสียงใหแกผูรับสมัครและผูท่ีไดรับการเสนอชื่อหรือไม
สภามหาวิทยาลัยเห็นวาเจตนารมณการสรรหาคณบดีไมควรจะมีการนับคะแนนเสียงของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ
เพราะไมตรงกับเจตนารมณของกฎหมาย  จึงควรปรับปรุงความในขอ 9 โดยใหยกเลิกความในขอ 9 แหง
ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 9 คณะกรรมการสรรหามีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการใหไดรายชื่อผูเหมาะสมท่ีจะดํารง
ตําแหนงคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยวิธีการสมัคร  และวิธีการเสนอชื่อ  ดังนี้

(1) วิธีการสมัคร  ดําเนินการประกาศรับสมัครใหผูสนใจสมัครเขารับการสรรหา
ในตําแหนงคณบดี
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(2) วิธีการเสนอชื่อ ดําเนินการใหอาจารยและพนักงานในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี
เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี  คนละไมเกินหนึ่งชื่อ

ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติและมีความรู
ความสามารถเหมาะสม  และมีขอเสนอแนะทางการพัฒนาคณะท่ีเหมาะสม  จํานวนไมนอยกวาสองรายชื่อ
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา”

4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ท่ี 009/2553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  พ.ศ. 2551 ขอ 12
วรรคสาม  รวมท้ังประธานกรรมการท่ีแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ผูทรง
คุณวุฒิ และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2555
แตงตั้งแทนผูพนจากตําแหนงและแตงตั้งเพ่ิมเติม  โดยหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 28 ธันวาคม
2555

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทาบทามประธานกับทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเปนบุคคล
ภายนอกของมหาวิทยาลยัท่ีคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะ
หรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
แทนคณะกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบในหลักการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามเสนอ และมอบหมาย

ให ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ดําเนินการ  ดังนี้
1. ทาบทาม ศ.ดร.นําชัย ทนุผล เปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานสาขาวิชาการทองเท่ียว
2. ปรับเปลี่ยนบุคคลในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหสอดคลองกับศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน
3. คณะกรรมการท่ีเสนอแตงตั้งควรกําหนดจํานวน 8 คน (ใน 10 คน) ท้ังนี้  เพ่ือความสะดวก

ในการแตงตั้งบุคคลเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับศาสตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวชิาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการใหคณะ
กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
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คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 64 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม  พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 7 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี  จํานวน 64 คน  และ
- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 7 คน  ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ไตรมาส 1 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555)
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

จํานวน 867,502,414 บาท (แปดรอยหกสิบเจ็ดลานหาแสนสองพันสี่รอยสิบสี่บาทถวน) จําแนกเปนงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 443,144,200 บาท (สี่รอยสี่สิบสามลานหนี่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) และเงินรายได
มหาวิทยาลัย จํานวน 424,358,214 บาท ( สี่รอยยี่สิบสี่ลานสามแสนหาหม่ืน แปดพันสองรอยสิบสี่บาทถวน)
โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน ไดใชงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิตท่ีจะตองสงมอบตอ
สํานักงบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจํารายเดือน ไตรมาส และปของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแตละไตรมาส บัดนี้สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัย
จึงไดจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) เพ่ือรายงานการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีทราบและใหขอเสนอแนะตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องจรรยาบรรณของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ไดเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องจรรยาบรรณของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคใหการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนไปตามมาตรา 78 (4) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และหลักเกณฑพ้ืนฐานในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไวในคูมือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จึงเปนการสมควรกําหนดจรรยาบรรณของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหนาท่ี  ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
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การบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศในทุกภารกิจอยางยั่งยืน  รวมท้ังเปนการรักษาสงเสริม
เกียรติคุณและชื่อเสียงในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอันจะสงผลใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนท่ี
เลื่อมใสศรัทธาและยกยองของบุคคลท่ัวไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบและมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแจงประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง

จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหหนวยงานและบุคลากรทราบดวย

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 พิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร
ตามท่ีคณะกรรมการรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ

นิติศาสตร (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 027/2555 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2555)
ไดดําเนินการประชุมและรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  เพ่ือหารือกรณีการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561/2811 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดตอบขอหารือดังกลาวตามหนังสือบันทึกขอความของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุมกฎหมาย
ท่ี ศธ 0809.6 (3.9)/18009 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 เรื่องตอบขอหารือกรณีการดําเนินการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยตอบขอหารือท่ีมีประเด็นตองวินิจฉัย 3
ประเด็น  คือ

ประเด็นท่ี 1 ผูมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกผูแทนอาจารยเพ่ือแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดี
จะตองปฏิบัติราชการติดตอกันในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดีครบ 2 ป นับถึงวันเสนอชื่อหรือไม

สรุปคําวินิจฉัย : ผูมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกผูแทนอาจารยเพ่ือแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดี
จะตองปฏิบัติราชการติดตอกันในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดีครบ 2 ป นับถึงวันเสนอชื่อ

กรณีมีปญหาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอแนะใหสภามหาวิทยาลัยยกเลิก
การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรและดําเนินการสรรหาใหม

ประเด็นท่ี 2 ผูแทนอาจารยในคณะซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการสรรหาคณบดีจะตองปฏิบัติ
ราชการติดตอกันในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดีครบ 2 ป นับถึงวันเสนอชื่อหรือไม

สรุปคําวินิจฉัย : เชนเดียวกับประเด็นท่ี 1
ประเด็นท่ี 3 การกําหนดคุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตรนอกเหนือ

จากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2551 ชอบดวยกฎหมายหรือไม

สรุปคําวินิจฉัย : ชอบดวยกฎหมายเพราะเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาคณบดี ฯ ตาม
ขอบังคับฯ ขอ 9

อาจารยสมพร ศรีอาภานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีขอสังเกตวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ
ไดยกเลิกการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ตามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดี  พ.ศ. 2551 โดยใหดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรใหมเม่ือสภาฯ ออกขอบังคับฯ วาดวย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 แลวเสร็จ ซึ่งการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร
ควรดําเนินการโดยใชขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2551
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติท่ีประชุม
มอบคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปพิจารณา

วินิจฉัยตามท่ีเสนอ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 ในวนัพุธ ท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 18.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


