
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 12/2555

วันอังคาร ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา  13.30 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
14. ผศ.ดร.ณรงค   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
15. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

16. ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

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

18. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
19. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
20. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
21. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
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22. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ

23. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

ผูเขาช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. อาจารยฤกษฤดี  นาควิจิตร อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3
2. อาจารยฤทัยชนก  หวงจริง อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
3. อาจารยนุชนารถ  นาคฉายา อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
4. ผศ.สุมาลี  จิระจรัส ผูอํานวยการศูนยบมเพาะธุรกิจ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กลาวอวยพรปใหม 2556 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน

ประสบแตความสุขและความสําเร็จทุกประการ
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. อธิการบดกีลาวอวยพรปใหมมอบของขวัญปใหมและวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 กับหนังสือสัจจการแหงการ
บริหาร เขียนโดย ผศ.ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน  ใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
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2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน “SRU Spirit 2012” ในวันพุธ ท่ี  26  ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งมีกําหนดการ  ดังนี้

เวลา  07.00 น. ตักบาตรขาวสารอาหารแหง
เวลา  10.00 น. การประชุมและมอบรางวัลบุคลากรดีเดน
เวลา  13.00 น. ชมขบวนพาเหรด และการแขงขันกีฬาของบุคลากร
เวลา  17.30 น. งาน SPORT NIGHT (งานเลี้ยงสังสรรคของบุคลากร)
มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนเกียรติในงานดังกลาว

3. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย  จํานวน 70 อัตรา โดยมีผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบจํานวน  246 คน  ซึ่งการดําเนินการเปนไป
ดวยความเรียบรอย

4. มหาวิทยาลัยไดสรางโรงแรมมุกสมุย รีโซเทล ณ  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใช
เปนสถานท่ีในการฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษา  จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีดังกลาวเขาพักในโรงแรมดังกลาว  โดยแจงความประสงคมาท่ีฝายเลขานุการสภาฯ

5. ผศ.ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตรบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศท้ัง 40 สถาบัน ใหเปนรูปแบบของระบบ
ราชการท่ีชัดเจน มีกําหนดการเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี  16  กุมภาพันธ  2556
เพ่ือหารือการสรางระบบการปรับเปนขาราชการท่ีชัดเจน และเสนอใหทบทวนมติ ครม. โดยขอใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลับมามีอัตราขาราชการดังเดิม และใหมหาวิทยาลัยเปนระบบราชการตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ

6. มหาวิทยาลัยไดสงคณะนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัย  จํานวน 24 คน  เขารวมการแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครั้งท่ี 41 รอบคัดเลือกระดับประเทศ ระหวางวันท่ี 8 – 17 ธันวาคม  2555  ณ  จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งผลการแขงขันนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยสามารถควาเหรียญรางวัลมาได จํานวน 11 เหรียญ จําแนกเปน
เหรียญทอง  จํานวน 4 เหรียญ  เหรียญเงิน  จํานวน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง  จํานวน 3  เหรียญ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2555
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2555 ซึ่งประชุม

เม่ือวันศุกร ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2555

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 11/2555 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 (1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิลือก
และแตงตั้ง ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ใหดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555
เปนตนไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 034/2555 เรื่องแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี
30 พฤศจิกายน 2555 ใหนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามเรียบรอยแลว  และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัยทราบ
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และมหาวิทยาลัยสงคําสั่งใหบัณฑิตวิทยาลัย กองการเจาหนาท่ี กองคลัง หนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบ
เรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 (2) พิจารณาการตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรณีการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึง่ท่ีประชุมมีมตริับทราบ
และเห็นชอบตามการตอบขอหารือและใหคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี  พ.ศ.  .... ใหสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 12/2555

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เสนอ “ราง”
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. ....  ใหสภามหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 12/2555

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
(คณบดี) ซึ่งไมเปนขาราชการ ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการของคณบดี กรณี ผูชวยศาสตราจารยวินัย  ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รอยละ 5 ของคาตอบแทนรายเดือน รวมคาตอบแทนรายเดือนเทากับ 54,320 บาท

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภา ฯ เพ่ือจัดทําคําสั่งเสนอมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2705/2555 เรื่องเลื่อนเงินเดือนตําแหนง
บริหาร ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 และแจงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
ซึ่งท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานคณะกรรมการ
(2) ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล รองอธิการบดี รองประธาน
(3) นายชุมพล  กาญจนะ กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
(4) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(5) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูบริหาร กรรมการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
(7) ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผูชวยเลขานุการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผูครบวาระ
การดํารงตําแหนงตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป
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2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานคณะกรรมการ
(2) รศ.ปราณี  เพชรแกว รองอธิการบดี รองประธาน
(3) อาจารยอาดือนา  นิโด กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
(4) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(5) ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ กรรมการสภาฯ จากผูบริหาร กรรมการ
(6) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
(7) ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

และงานทะเบียน
(8) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แทนผูครบวาระ
การดํารง ตําแหนงตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.  2551 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 035/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 และคําสั่งสภาฯ
ท่ี 036/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันท่ี
30 พฤศจิกายน 2555 ใหนายกสภาฯ  ลงนามเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา  2556
ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา  2556 และมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบมติสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการตามแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2556 และเสนอเรื่องบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย (กบว.) ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยแกไข ปรับปรุงตาม
ขอสงัเกตและขอ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานสภาฯ แจงคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสภาฯ
และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (ตามคําสัง่มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555) พิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยแกไขปรับปรุงตาม
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ขอสังเกตและขอ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท้ังในสวนท่ีเปนตัวหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

สํานักงานสภาฯ แจงคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสภาฯ
และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555) พิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 811 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 23 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
(1) พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จะครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  6  มกราคม  2556 และการดําเนินการสรรหาอธิการบดี  ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555  ไดดําเนินการ แลวดังนี้

1..สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี  10/2555  เม่ือวันท่ี  24  ตุลาคม  2555 ไดประเมิน
สถานภาพของมหาวิทยาลัยและกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกปญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปขางหนา
เพ่ือเปนกรอบในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตามเอกสาร “ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)”

2..สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี  10/2555 เม่ือวันท่ี 24  ตุลาคม 2555 ไดใหความ
เห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามเอกสาร “คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 033/2555
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2555”
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3..คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 033/2555
ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2555) ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 ขอ 7 โดยออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการสรรหาอธิการบดี  ลงวันท่ี  13
พฤศจิกายน  2555 และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดดําเนินการตามประกาศดังกลาวตามลําดับดังนี้

(1) วันท่ี  14  พฤศจิกายน  2555..:..คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแจงใหหนวยงาน
ระดับคณะหรือเทียบเทาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรับทราบกําหนดการดําเนินการ
สรรหาอธิการบดีและเตรียมเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

(2) วันท่ี  20  พฤศจิกายน  2555..:..คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ชี้แจงวิธีการ
และข้ันตอนในการดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แกบุคลากรผูมีสิทธิ์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง รายชื่อบุคลากรผูมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีประจําหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทา
ลงวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2555

(3) วันท่ี  22  พฤศจิกายน  2555..:..คณบดีและหัวหนาหนวยงานเทียบเทา แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการของคณะ/หนวยงาน และประชุมผูมีสิทธิ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีในขอ (2) โดยใหบุคคลดังกลาวท่ีอยูในท่ีประชุมเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดี  ซึ่งอาจเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกก็ได ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547  คนละไมเกิน 2 ชื่อ (ตามแบบเสนอชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ
กําหนด)

คณบดี/หนวยงานนําเสนอชื่อบุคคลท่ีบุคลากรเสนอเปนอันดับ 1 และอันดับ 2 ตอ
คณะกรรมการสรรหาฯ ในวันดังกลาวภายในเวลา 16.00 น. ของคณะ จํานวน  8  คณะและหนวยงาน
เทียบเทา (สํานัก/สถาบัน) จํานวน 5 หนวยงาน รวม 13 หนวยงาน มีบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนบุคคล
ภายในท้ังหมดรวม 6 รายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้

1. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร
2. อาจารยธาตรี  คําแหง
3. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล
4. รศ.สุณีย  ลองประเสริฐ
5. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
6. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท

(4) วันท่ี  28  พฤศจิกายน  2555 : คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูไดรับการเสนอชื่อและดําเนินการทาบทามความสมัครใจ ปรากฏวาผูไดรับการเสนอชื่อท้ัง 6 ราย เปนผู
มีคุณสมบัติครบถวน

(5) วันท่ี  3  ธันวาคม  2555 : บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบท้ัง 6 ราย ไดตอบรับ
การทาบทาม ฯ จากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพียง 4 รายเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล
2. รศ.สุณีย  ลองประเสริฐ
3. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
4. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท
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(6) วันท่ี  7  ธันวาคม  2555 : ผูตอบรับการทาบทามฯ ท้ัง 4 รายตามขอ (5) ไดสงเอกสาร
ประมวลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ปขางหนา
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ตอคณะกรรมการสรรหาฯ คนละ 10 ชุด

(7) วันท่ี  12  ธันวาคม  2555 : บุคคลท่ีรับการทาบทามฯ ท้ัง 4 ราย เสนอวิสัยทัศนตอ
บุคลากรผูมีสิทธิ์ฯ ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนละไมเกิน 20 นาที และตอบคําถาม
ของบุคลากร (เสนอผานคณะกรรมการสรรหาฯ) คนละ 3 คําถาม

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาขอมูลประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ของผูรับการทาบทามฯ และเสนอวิสัยทัศนแลว
กลั่นกรองและมีมติใหเสนอผูตอบรับการทาบทามท้ัง 4 รายชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงวิสัยทัศนตอ
สภามหาวิทยาลัยคนละ 10 นาที เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังรายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล
2. รศ.สุณีย  ลองประเสริฐ
3. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
4. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟงวิสัยทัศนของผูไดรับการเสนอชื่อฯ และพิจารณาเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี นาํเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามความในมาตรา 18(8) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตอไป

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือก  ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  เปนผูสมควรดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และนําเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง
เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

3.2.2 (2) พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องจรรยาบรรณ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี  25  กันยายน  2555
ระเบียบวาระท่ี 4.2.3  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา “ราง” จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
029/2555  ลงวันท่ี  25  กันยายน  2555)

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555  เม่ือวันท่ี  24  ตุลาคม  2555 ไดพิจารณาจัดทําราง
จรรยาบรรณของของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง และ
ท่ีประชุมกรรมการฯ ไดมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการไดดําเนินการเสนอรางประกาศ  สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นโดยผานหนวยงานระดับ
คณะ/เทียบเทา และลงในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยใหเสนอขอคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงราง
ประกาศดังกลาว ระหวางวันท่ี  31  ตุลาคม  2555  ถึงวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2555
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหจัดทําประกาศจรรยาบรรณเฉพาะกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตอมาฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการขยายระยะเวลาใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แสดงความคิดเห็นตอรางประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมระหวางวันท่ี  11  ธันวาคม  2555 ถึงวันท่ี  20  ธันวาคม  2555  และคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม  2555  ไดพิจารณารางประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม  ตามขอ
คิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและจัดทํารางประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่อง
จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแนบระเบียบวาระนี้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม “ขอ 2.4 พึงรักษาความลับของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย” ในประกาศสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีเรื่องจรรยาบรรณของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอโดยเพ่ิมเติมตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ

3.2.2 (3) พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในการปะชุมครั้งท่ี 6/2555  เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน  2555  ไดแตงตัง้คณะกรรมการ
สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (คําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 022/2555 ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555) เพ่ือดําเนินการใหขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอชื่อและดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจใหไดบุคคล
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การดําเนินการทางวินัยการ
สอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ
และการรองทุกข พ.ศ. 2552 ขอ 62 วรรคสอง  ระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ  สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง 8/2555 เม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  2555 ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ
ฉบับป พ.ศ. 2552 ขอ 62

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2552  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  ขอ 62 กําหนดใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขประจํามหาวิทยาลัยเรียกโดยยอวา ก.อ.ม.  โดยกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประธานกรรมการจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจํานวน 2 คน

คณะกรรมการสรรหาจึงไดดําเนินการตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งใหออกจาก
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ราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  โดยการดําเนินการสรรหาและทาบทาม
ความสมัครใจเพ่ือใหไดบุคคลท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) จํานวน 2 คน

อนึ่ง ความในขอ 62 ดังกลาวใน (1) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการและพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ดังนี้
1. รศ.ดร.เทพ พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ดร.จํารัส นองมาก กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
3. ผศ.ดร.ธานี วรภัทร กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ

3.2.2 (4) พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555  เม่ือวันท่ี  25  เมษายน  2555
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี (คําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 010/2555 ลงวันท่ี  25  เมษายน  2555) เพ่ือดําเนินการใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทมีสวนรวมในการเสนอชื่อและดําเนินการพิจารณากลั่นกรองใหไดบุคคลตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานในตําแหนง
คณบดีตอไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการตามคําสั่งดังนี้
1. ประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี  4  พฤษภาคม  2555  ออกประกาศคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพ่ือเขารับ
การสรรหาเปนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี โดยกําหนดดังนี้

1.1 ไดรับการเสนอชื่อเปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับฯ
1.2 ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนเสนอชื่อตอหนวยงานภายในวันท่ี 31

พฤษภาคม  2555  และหนวยงานเสนอตอคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันท่ี  1  มิถุนายน  2555
1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมพิจารณากลั่นกรองในวันท่ี  8  มิถุนายน  2555  และ

ดําเนินการทาบทามตอไป โดยการไดรับการเสนอชื่อดังนี้
1.3.1 เสนอชื่อเปนประธานคณะกรรมการฯ จํานวน 8 รายชื่อ
1.3.2 เสนอชื่อเปนกรรมการฯ จํานวน 18 รายชื่อ

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดทาบทามโดยจัดอันดับผูมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมตามลําดับ
กอนหลัง มีผูตอบรับการทาบทามตามจํานวนท่ีขอบังคับฯ กําหนดไวดงันี้
ประธานกรรมการ : รองศาสตราจารย ดร.สุมนต สกลไชย

กรรมการ : 1. รองศาสตราจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม
2. รองศาสตราจารย ดร.อมรา  ชางทรัพย
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3. รองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ
4. ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ดังนี้
1. รศ.ดร.สุมนต สกลไชย ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม กรรมการ
3. รศ.ดร.อมรา ชางทรัพย กรรมการ
4. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ กรรมการ
5. ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง กรรมการ
6. หัวหนาสํานักงานคณบดีท่ีถูกติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน เลขานุการ
7. เจาหนาท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี  ใหคณะกรรมการมีอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี วาดวย

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี  พ.ศ.  2547 ขอ 8 พรอมกําหนด
ขอบขายและวิธีการดําเนินการของคณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ

3.2.2 (5) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ....

ตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี  25  เมษายน  2555) ไดเสนอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 ลงวันท่ี  26  สิงหาคม  2555  ระเบียบวาระท่ี 3.2.2(3)
เพ่ือ “พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ...” โดยยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 และสภามหาวิทยาลัยมีมติให “แตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอมูล
และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาคณบดี คณะนิติศาสตร เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ตลอดจนปญหาขอกฎหมายในการดําเนินการสรรหาคณบดี คณะนิติศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 020/2554  ลงวันท่ี  23  สิงหาคม  2554  เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือวินิจฉัย” กอนท่ีจะดําเนินการพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ....

คณะกรรมการรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 027/2555 ลงวันท่ี 26  สิงหาคม  2555 ไดประชุมครั้งท่ี
1/2555  เม่ือวันท่ี  14  กันยายน  2555  ไดขอสรุปเก่ียวกับประเด็นขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีจะเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตอบขอหารือดังกลาวแลวซึ่ง
คณะกรรมการรวบรวมขอมูลฯ ไดนําเสนอหนังสือตอบขอหารือของสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา
ดังกลาว ตอสภามหาวิทยาลัยแลวในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 (2) เม่ือวันท่ี  30
พฤศจิกายน  2555  และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกับขอเสนอแนะตามหนังสือดังกลาวท่ีใหสภามหาวิทยาลัย
ยกเลิกการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรท่ีดําเนินการมาและใหดําเนินการสรรหาใหม และมติสภามหาวิทยาลัย
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ใหดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรโดยใชขอบังคับใหม ประกอบกับคณบดีของคณะตางๆ ท่ีไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 012/2552 ลงวันท่ี
12  กุมภาพันธ  2552  ท่ีดํารงตําแหนงอยูในขณะนี้จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี 4 ป ดังนี้

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว วันท่ี  12  กุมภาพันธ  2556
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ

ครุศาสตร วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2556
เพ่ือใหการดําเนินในการสรรหาคณบดีแทนคณบดีท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะดังกลาว

ไดดําเนินการใหไดบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี ในการบริหารงาน
ของคณะไดอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอคณะกรรมการรางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... แทนขอบังคับเดิม เพ่ือใชในการดําเนินการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตรและคณะตางๆ ดังกลาวตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาออกขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ....

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไขปรับปรุงรางขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี

พ.ศ. .... ดังนี้
1. ขอ 4 แกไขคํานิยาม “พนักงาน” เปน “พนักงาน” หมายถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจางในตําแหนงท่ีบรรจุโดยใชคุณวุฒิระดับปริญญาท่ีสังกัดคณะ
ท่ีมีการสรรหาคณบดีและมีอายุงานตามสัญญาติดตอกันเกินหนึ่งป  และยังเหลืออายุงานตามสัญญาตอไปอีก
เกินกวาหนึ่งป

2. ขอ 6 (5) แกไขเปน “หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ”
3. ขอ 8 แกไขเปน “การไดมาซึ่งรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี กระทําได

สองวิธี คือ
(1) การสมัคร
(2) การเสนอชื่อ
บุคคลท่ีสมัครหรือไดรับการเสนอชื่อตามขอ (1) และ (2) จะเปนบุคคลภายในหรือ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ไดและตองเสนอขอมูลประวัติและรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
กําหนด”

4. ขอ 9 แกไขเปน “คณะกรรมการสรรหามีอํานาจและหนาท่ี  ดําเนินการใหไดรายชื่อผูเหมาะสม
ท่ีจะดํารงตําแหนงคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามหลักเกณฑ  และวิธีการ  ดังตอไปนี้

(1) จัดทําแบบฟอรมการรับสมัคร รับเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดท่ีเก่ียวกับ
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ และแนวทางพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย ในการดําเนินการสรรหาคณบดี

(2) ประกาศรับสมัคร รับเสนอชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณลักษณะตาม (1) รวมท้ัง
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาคณบดี

(3) จัดใหคณาจารยและพนักงานในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี  คนละไมเกินหนึ่งชื่อ
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ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งจํานวนไมนอยกวาสองรายชื่อ
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง”

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

สรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 โดยแกไขปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

3.2.2 (6) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย  พ.ศ. ....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 1704/2554
ลงวันท่ี  13  กรกฎาคม  2554  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํา
“ราง” มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
ประกาศ ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2551  และคณะกรรมการดังกลาวในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เม่ือวันท่ี
28  กันยายน  2554   และครั้งท่ี 2/2554   เม่ือวันท่ี  2  ธันวาคม  2554  ไดพิจารณาจัดทํา “ราง”
หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานในตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเก่ียวกับ
งานวิชาการ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 040/2554  ลงวันท่ี  29  ธันวาคม  2554)
ในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เม่ือวันท่ี  18  กันยายน  2555  ไดนําความใน “ราง” หลักเกณฑ
การกําหนดมาตรฐานภาระงานในตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลฯ มาประกอบการ
พิจารณาและไดจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... ท้ังนี้ เพ่ือใหเปน
ไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกาศ ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2551

คณะกรรมการรางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี
25  เมษายน  2555  ในการประชุมครั้งท่ี  5/2555  เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2555 ไดพิจารณาจัดทํา
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... ท่ีคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีเก่ียวกับงานวิชาการ เสนอเพ่ือใหเปนไปตาม ประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาวแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย ภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ....  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ลงวันท่ี  29  ตุลาคม  2551 ตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรมีขอมูลเทียบเคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ  เก่ียวกับภาระงานสอน  เพ่ือกําหนด

จํานวนหนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาใหเหมาะสมกับภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยได
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2. สภามหาวิทยาลัยควรออกขอบังคับฉบับนี้ไปพลางกอน  ซึ่งหากเกิดปญหามหาวิทยาลัย
อาจใชวิธีการบริหารแกไขปญหา  หรือสภามหาวิทยาลัยอาจจะปรับปรุงแกไขขอบังคับใหสมบูรณตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยภาระงานของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. 2555  โดยมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 2 ทาน ไมเห็นชอบ  คือ

1. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท
2. อาจารยพิชัย สุขวุน

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  6  มกราคม  2556
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 ในวันท่ี  25  ธันวาคม  2555

นี้มีวาระเสนอเพ่ือพิจารณาในวาระ “การพิจารณาเลือกอธิการบดี”.และเม่ือมีการเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีเพ่ือดํารงตําแหนงอธิการบดีแทน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน ดังกลาว
ตามความในมาตรา  28 วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให
“อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย จากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 29”

กรณีดังกลาวจะมีชวงระยะเวลาการดําเนินการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกผูดํารงตําแหนงอธิการบดีอีกระยะเวลาหนึ่ง ดวยกรณี
ดังกลาวในทางปฏิบัติจะเปนกรณี “ท่ีจะโปรดเกลาฯ แตงตั้งตั้งแตวันท่ีจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
เปนตนไป” ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะไมสามารถโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งผูท่ีสภามหาวิทยาลัยเลือก
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีได  ตั้งแตวันท่ี  7  มกราคม  2556  ประกอบกับไมมีรองอธิการบดีท่ีจะรักษา
การแทน  เนื่องจากมาตรา 32 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนด
ไววา “เม่ืออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย”

เพ่ือใหมีอธิการบดีรับผิดชอบบริหารงานมหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลาท่ีไมมีผูดํารงตําแหนง
อธิการบดีและรองอธิการบดี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง
กําหนดให “สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน”

อนึ่งเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของผูรักษาราชการแทนอธิการบดีดังกลาวกับชวงคาบเก่ียว
ของระยะเวลาท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมเกิดปญหาในการปฏิบัติ
หนาท่ีอธิการบดี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งบุคคลท่ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
และจะดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีในการประชุมครั้งท่ี



15

12/2555 ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม  2556
จนกวาจะทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีแตท้ังนี้
ไมเกินวันท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง  ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  ใหรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี  ตั้งแตวันท่ี  7  มกราคม  2556  เปนตนไป  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  แตท้ังนี้ไมเกินวันท่ี  5  กรกฎาคม  2556

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการประเภทผูทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกแทนผูขอลาออก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี  4/2555  เม่ือวันท่ี  25  เมษายน
2555 ไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี  011/2555 แตงตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันท่ี  25  เมษายน  2555

ตอมานายสุราษฎร  ฉิมพลีศิริ  กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล
ภายนอก ไดมีบันทึกขอความถึงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอกประจําคณะวิทยาการจัดการ “เนื่องจากไดครบกําหนดเกษียณอายุราชการไป เม่ือวันท่ี
30  กันยายน  2555  และยายภูมิลําเนาไปอาศัย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี หลังเกษียณอายุราชการ จึงไม
สะดวกในการทําหนาท่ีผูทรงคุณวุฒิจึงขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว”

เพ่ือใหมีจํานวนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการประเภทผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิต
วิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.
2547 คณะวิทยาการจัดการจึงไดมีบันทึกขอความถึงอธิการบดี เพ่ือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ทดแทนตําแหนงวางจากการลาออกของ นายสุราษฎร  ฉิมพลีศิริ โดยเสนอชื่อ
รองศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ  วรรณรัตน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ  วรรณรัตน
เปนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการประเภทผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก แทน นายสุราษฎร
ฉิมพลีศิริ  ซึ่งขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ  วรรณรัตน  เปนกรรมการประจําคณะวิทยาการ

จัดการ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) แทนกรรมการซึ่งขอลาออก

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2552  เม่ือวันท่ี  16  มีนาคม
พ.ศ.  2549  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ป)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2549)  และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว ภายในป
การศึกษา  2555
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จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 5/2555  เม่ือวันท่ี  16
ตุลาคม  2555 จึงไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)  โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาว  ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  กอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555  ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555
ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ี
เก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน
2555  แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

โดยมีเงื่อนไขให  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  ตรวจและรับรองความถูกตองของหลักสูตร

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม
พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2549)  และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาวภายในปการศึกษา
2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 5/2555  เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม
2555 จึงไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)
โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาว  ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการ
แตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555  ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบ
เอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตาม
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 16พฤศจิกายน  2555  แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

โดยมีเงื่อนไขให  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  ตรวจและรับรองความถูกตองของหลักสูตร
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4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2552  เม่ือวันท่ี 16  มีนาคม
พ.ศ.  2549  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2549)  และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว ภายในปการศึกษา
2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 5/2555  เม่ือวันท่ี 16
ตุลาคม พ.ศ. 2555 จึงไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)  โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาว  ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555  ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  ตลอดจนระเบียบขอบังคับ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 16
พฤศจิกายน  2555  แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

มติท่ีประชุม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีเงื่อนไข

ให  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  ตรวจและรับรองความถูกตองของหลักสูตร

4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบใหจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” เปนหนวยงานเทียบเทา
“กอง” สังกัดสํานักงานอธิการบดี

เม่ือป พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับเลือกเขารวมดําเนินการกิจกรรม
บมเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัย
ไดจัด “โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ” ข้ึน  เพ่ือเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตอมามหาวิทยาลัยไดจัดตั้งเปน “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” ในปจจุบัน

ป พ.ศ. 2555  รัฐบาลไดจัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได” ข้ึน ณ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนเลขานุการคณะกรรมการกองทุน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจใหนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  หรือบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ไปแลวไมเกิน 5 ป โดยใหมหาวิทยาลัยท่ีมีงานบมเพาะวิสาหกิจรับงานดังกลาวไปดําเนินการ โดยให
หนวยงานดังกลาวมีความพรอมท่ีจะรองรับการดําเนินงานตามนโยบาย “กองทุนตั้งตัวได” ของรัฐบาล

เพ่ือใหหนวยงาน “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” มีศักยภาพท่ีจะรองรับงานดังกลาวได  คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน
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2555 เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” เปนหนวยงาน
เทียบเทา “กอง” สังกัดสํานักงานอธิการบดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” เปน
หนวยงานเทียบเทา “กอง” สังกัดสํานักงานอธิการบดี

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนยบมเพาะธุรกิจตั้งแตป  พ.ศ.  2549  เปนตนมา

และไดมีการสนับสนุนระบบเงินทุนเริ่มตนของผูประกอบการรายยอย (Start up & Spin off Companies)
จํานวนก่ีรายเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” เปนหนวยงานเทียบเทา “กอง” สงักัด

สํานักงานอธิการบดี  และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
นโยบายการเงินและทรัพยสินประชุมรวมกันในการพิจารณาและเสนอขอมูลในการจัดตั้ง “ศูนยบมเพาะ
ธุรกิจ” เปนหนวยงานเทียบเทา “กอง” เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.2.7 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ

2552 ไดแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดีของคณะท่ีประกาศจัดตั้งตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548  ลงวันท่ี 1 มีนาคม  2548 ตาม
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 012/2552 ลงวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2552 และจนครบวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป ตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

(1) ครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  12  กุมภาพันธ 2556  จํานวน 1 คณะ ไดแก ดร.อุษณีย
สุธรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

(2) ครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  28  กุมภาพันธ  2556  จํานวน 3 คน ไดแก
(2.1) ผูชวยศาสตราจารยวนิัย  ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(2.2) รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย  เครือหงษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2.3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา กันตะวงษ คณบดีคณะครุศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ.  2551  ขอ 7  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยใหดําเนินการภายใน
ระยะเวลาอันสมควร กอนคณบดีจะครบวาระการดํารงตําแหนง

2. คณะนิติศาสตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 มีมติใหยกเลิกการดําเนินการ
สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 027/2555  ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2554) ตามหนังสือตอบขอหารือของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและใหดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ตามขอบังคับฉบับใหม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีดังกลาว เพ่ือดําเนินการ
สรรหาคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งตอไป

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  ดังนี้

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

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

(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. 2551 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. 2551 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

3. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 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
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หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

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) ผูอํานวยการสํานักงานคณบดคีณะครุศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(7) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 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. 2551 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะนิติศาสตร แทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกผูแทนจากคณาจารย จํานวน 3 คน โดยการเลือก
จากกลุมคณาจารยของคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีการสรรหาคณบดีดังกลาวขางตน

และสภามหาวิทยาลัยฯ ไดใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการใหไดมาซึ่งตําแหนงกรรมการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี ประเภทผูแทนคณาจารยจากคณะท่ีมีการสรรหาคณบดี

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวชิาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13  ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554  ลงวันท่ี  31 ตุลาคม  2554  ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการใหคณะ
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กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม
พ.ศ.  2555  ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 226 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555  เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 20 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี  จํานวน 226 คน  และ
- ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 20 คน  ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน    12 คน
(2) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน     6 คน
(3)  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน
(4) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน     1 คน

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2556
เวลา 13.30 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 19.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


