
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 2/2556

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายชุมพล กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
7. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

8. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

9. ดร.จิตติมา  ศีลประชาวงศ กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

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

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

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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6. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
8. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม

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
1. ผศ.วินัย  ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1 , 4.2.2 และ 4.2.3
2. อาจารยสุทธินันท  ทิพยมณี อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
3. อาจารยก่ิงกาญจน  สุพรศิริสิน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
4. อาจารยสรัญ  เพชรรักษ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล ใหดํารง

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 รายละเอียด
ตาม (สําเนา) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 อธิการบดีไดดําเนินการจัดการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 จากผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการศูนย  ปรากฏผลการเลือกตั้งไดแก  ดร.จิตติมา
ศีลประชาวงศ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. อธิการบดี  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพรอมดวยคณาจารยไดเขารวมการวิพากษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษามลายู  ณ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเชีย
เม่ือวันท่ี 4 – 7 กุมภาพันธ 2556 โดยมหาวิทยาลัยไดทําขอตกลงความรวมมือกับ Yogyakarta State
University ดานการพัฒนางานวิชาการรวมกัน
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2556 ซึ่งประชุม

เม่ือวันอังคาร ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 6 ระเบียบวาระท่ี 2 แกไขขอความเปน

“การกําหนดภาระงานสอนควรมีภาระงานดานการเตรียมการสอนและการตรวจงานดวย
และภาระงานสอนของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย
ควรมีภาระงานสอนข้ันต่ําเทากัน”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 1/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนกับคุณสมบัติของผูชวย
อธิการบดี ซึ่งท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบกําหนดจํานวนรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอ จํานวน 6 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามท่ีรองอธิการบดีมอบหมาย ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556 จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี  ดังนี้

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

มหาวิทยาลัย ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับกําหนด
2. เห็นชอบกําหนดจํานวนผูชวยอธิการบดีและคุณสมบัติของผูชวยอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ

จํานวน 7 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556 จนกวาจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี  ดังนี้

(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(2) งานพัฒนานักศึกษา
(3) งานทรัพยสินและสิทธิประโยชน
(4) งานแผนงานและนโยบาย
(5) งานเครือขายการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
(6) งานพัฒนาการเรียนการสอน
(7) งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
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ท้ังนี้ โดยเปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยและรับเงินคาตอบ แทนจากงบประมาณแผนดิน
กับเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและรับเงินคาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับกําหนด

เม่ือไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานีแลว ให
อธิการบดีนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนผูชวยอธิการบดีตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 245/2556 เรื่องแตงตั้งผูชวยอธิการบดี ลงวันท่ี 31 มกราคม 2556

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
1. เห็นชอบแตงตั้งบุคคลตามท่ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล รักษาราชการ

แทน อธิการบดีแนะนําใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ดังนี้
(1) รศ.ปราณี เพชรแกว
(2) ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
(3) ผศ.ประสงค หลําสะอาด
(4) ผศ.นรินทร สุขกรี
(5) ดร.วัฒนา รัตนพรหม
(6) นายธาตรี คําแหง
โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและใหไดรับคาตอบแทนการดํารงตําแหนง

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

แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. กรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กอนกําหนด

การประชุมสภามหาวิทยาลัยตามวัน  เวลานัดประชุมปกติ  ใหมีการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยกรณีเรงดวน
เพ่ือพิจารณาเรื่องการแตงตั้งรองอธิการบดีได

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 007/2556 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี ลงวันท่ี 29 มกราคม 2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงคําสั่งใหหนวยงาน
และบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดเีปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบแตงตั้ง ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด  ตําแหนงรองอธิการบดี เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
โดยคําแนะนําของ ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

นายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภาฯ ท่ี 008/2556 เรื่องแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 29
มกราคม 2556 และแจงคําสั่งใหหนวยงานและผูเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีและกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
แทนผูพนจากตําแหนง ซึ่งท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบแตงตั้งรองประธานและกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 035/2555 ลงวันท่ี 30
พฤศจิกายน 2555 ดังนี้
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(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร   พูนเอียด ดํารงตําแหนงรองประธาน แทนผูชวยศาสตราจารย
ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล

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

2. เห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว (ตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดี
แจงตอสภามหาวิทยาลัยฯ วารองอธิการบดีไดเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประเภทตัวแทนจากรองอธิการบดี) ใหดํารงตําแหนง
รองประธานในคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแทนผูพนจากตําแหนง

3. เห็นชอบแตงตั้งกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในคณะกรรมการสรรหาคณบดีแทนผูพนจากตําแหนง ดังนี้

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

(2) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี ท่ี 003/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 แตงตั้ง รศ.ปราณี  เพชรแกว แทน  ดร.วัฒนา รัตนพรหม

(3) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะครุศาสตร ลงวันท่ี 22 มกราคม 2556 แตงตั้ง รศ.ปราณี  เพชรแกว  แทน ดร.วัฒนา รัตนพรหม

(4) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 แตงตั้ง ผศ.ดร.นิตยา กันตะวงษ แทน
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

(5) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี ท่ี 006/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 แตงตั้ง  ผศ.ดร.นิตยา กันตะวงษ
แทน ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 009/2556 เรื่องแตงตั้งรองประธานและกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผูพนจากตําแหนง
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2556 และคําสั่งสภาฯ ท่ี 010/2556 เรื่องแตงตั้งรองประธานในคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แทนผูพนจากตําแหนง ลงวันท่ี 29 มกราคม 2556
และคําสั่งสภาฯ ท่ี 011/2556 เรื่องแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันท่ี 29 มกราคม 2556
รวม 3 ฉบับ  ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว  และแจงคําสั่งใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีทราบ เพ่ือดําเนินการแจงผูเก่ียวของทราบคําสั่งแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาวินิจฉัยวิธีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2555 ซึ่งท่ีประชุมไดวินิจฉัยวิธีการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ตามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ขอ 9 จึงเห็นชอบ
ใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 โดยท่ีความในขอ 9 แหงขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 มีปญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวา
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จะตองดําเนินการใหผูมีสิทธิ์เสนอชื่อลงคะแนนเสียงใหแกผูรับสมัครและ   ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อหรือไม
สภามหาวิทยาลัยเห็นวาเจตนารมณการสรรหาคณบดีไมควรจะมีการนับคะแนนเสียงของผูท่ีไดรับการ
เสนอชื่อ เพราะไมตรงกับเจตนารมณของกฎหมาย  จึงควรปรับปรุงความในขอ 9 โดยใหยกเลิกความ
ในขอ 9 แหงขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน “ขอ 9 คณะกรรมการสรรหา    มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการใหไดรายชื่อผูเหมาะสมท่ีจะ
ดํารงตําแหนงคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยวิธีการสมัคร  และวิธีการเสนอชื่อ  ดังนี้

(1) วิธีการสมัคร  ดําเนินการประกาศรับสมัครใหผูสนใจสมัครเขารับการ สรรหาในตําแหนงคณบดี
(2) วิธีการเสนอชื่อ ดําเนินการใหอาจารยและพนักงานในคณะท่ีมีการสรรหาคณบดีเสนอชื่อผูสมควร

ดํารงตําแหนงคณบดี  คนละไมเกินหนึ่งชื่อ
ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติและมีความรู  ความสามารถ

เหมาะสมและมีขอเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาคณะท่ีเหมาะสม จํานวนไมนอยกวาสองรายชื่อ เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา”

นายกสภาฯ ลงนามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 เรียบรอยแลว  และแจงขอบังคับใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีทราบเพ่ือดําเนินการสรรหา
คณบดีใหแลวเสร็จตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแตงตั้งคณะกรรม การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามเสนอ และ
มอบหมายให 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
ในการแตงตั้งบุคคลเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับศาสตร ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไดหารือกับ ศ.ดร. ชุติมา  สัจจานันท แลวมีความเห็นวาเพ่ือใหการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีความตอเนื่องและเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย
จึงเห็นควรเสนอนายกสภาฯ ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และจะ
ดําเนินการทาบทาม ศ.ดร.นําชัย ทนุผล เปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมเติมตอไป
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 012/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการใหนายกสภาฯ พิจารณาลงนามแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 64 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือดําเนินการ

ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป
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มติท่ีประชุม
รับทราบ
3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

รองอธิการบดี : กรณีขอมูลประวัติของ นายธาตรี  คําแหง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 “พิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี” ตามระเบียบวาระดังกลาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล ผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ไดแนะนําบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
จํานวน 6 คน ตามรายชื่อและขอมูลประวัติแนบระเบียบวาระและสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ
ใหแตงตั้งบุคคลดังกลาวตามท่ีอธิการบดีเสนอดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ดังนี้

1. รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด
3. ผูชวยศาสตราจารยประสงค  หลําสะอาด
4. ผูชวยศาสตราจารยนรินทร  สุขกรี
5. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
6. นายธาตรี  คําแหง
กรณีการพิจารณาดังกลาวท่ีเปนเอกสารขอมูลประวัติของนายธาตรี  คําแหง มีขอท่ีงานเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอมูลผิดไปจากท่ีนายธาตรี  คําแหง นําเสนอในเอกสารประวัติบุคคลเพ่ือขอแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้
4. ประวัติการศึกษา

วุฒิ พ.ศ. มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 2547 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สําหรับขอมูลท่ี  นายธาตรี คําแหง นําเสนอเปนดังนี้

4. ประวัติการศึกษา

วุฒิ พ.ศ. มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 2549 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 2547 สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามรายละเอียดในเอกสารประวัติบุคคลฯ แนบระเบียบวาระนี้
มติท่ีประชุม
รับทราบ
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3.1.2 เพื่อพจิารณา
(1) พิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนกับคุณสมบัติของผูชวย

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

คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมี
รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย
ก็ได”

มาตรา 32 วรรคสอง กําหนดให “อธิการบดีแตงตั้งผูชวยอธิการบดี จากขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสําเร็จการศึกษาไมตํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม
ศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลว
ไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และใหอธิการบดี
มีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีได”

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

- มาตรา 27 วรรคสอง “รองอธิการบดีท่ีจะรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน
จะมีไดไมเกินหาอัตรา และในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาลัยเขต ใหมีรองอธิการบดีดังกลาวเพ่ิมไดวิทยา
เขตละหนึ่งอัตรา”

- มาตรา 27 วรรคสาม “ผูชวยอธิการบดีท่ีจะรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีได
ไมเกินสามอัตรา”

กรณีตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน จะมีรองอธิการบดีท่ีรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน
ไดเพียง 5 อัตรา และจะมีผูชวยอธิการบดีซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย รับเงิน
ประจําตําแหนงไดเพียง 3 อัตรา

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

4. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556 มีมติ
เห็นชอบกําหนดจํานวนรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอจํานวน 6 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน

ตามท่ีรองอธิการบดีมอบหมาย ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556 จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ดังนี้

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

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 โดยเปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยและรับเงินคาตอบแทนจากงบประมาณ
แผนดินกับเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและรับเงินคาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับกําหนด

เม่ือไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีแลว
ใหอธิการบดีนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนผูชวยอธิการบดีใหม

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดรับ (สําเนา) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 แลว  มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีกับกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของผูชวยอธิการบดีท่ีไมเปนขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย 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 ตามกรอบภาระงานประกอบระเบียบวาระนี้
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การกําหนดกรอบภาระงานของรองอธิการบดีควรสอดคลองกับนโยบายของอธิการบดีท่ีเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบจํานวนรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอ จํานวน 6 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี

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

มหาวิทยาลัย  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับกําหนด
2. เห็นชอบจํานวนผูชวยอธิการบดีและคุณสมบัติของผูชวยอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีเสนอจํานวน

7 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย ดังนี้
(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(2) งานพัฒนานักศึกษา
(3) งานทรัพยสินและสิทธิประโยชน
(4) งานแผนงานและนโยบาย
(5) งานเครือขายการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
(6) งานพัฒนาการเรียนการสอน
(7) งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
ท้ังนี้ กรณีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับเงินคาตอบแทนจากงบประมาณ

แผนดินและหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กับกรณีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหรับเงินคาตอบแทน
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับกําหนด

3.1.2 (2) พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
1. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556 มีมติ

เห็นชอบแตงตั้งบุคคลตามท่ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน   คุปตกาญจนากุล รักษาราชการแทน
อธิการบดีแนะนําใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  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
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กรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กอน
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามวัน  เวลานัดประชุมปกติ  ใหมีการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
กรณีเรงดวนเพ่ือพิจารณาเรื่องการแตงตั้งรองอธิการบดีได

2. บัดนี้ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
ตาม (สําเนา) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตามรายละเอียดบุคคลแนบวาระนี้

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งบุคคลตามท่ี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล อธิการบดี

แนะนําใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  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
2. อธิการบดีไดจัดใหมีการประชุมรองอธิการบดี  เพ่ือเลือกผูแทนรองอธิการบดีหนึ่งคน

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปรากฏผลการเลือกไดแก  รศ.ปราณี  เพชรแกว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติรับทราบ

3. อธิการบดีไดแนะนําตอสภามหาวทิยาลัยใหแตงตั้ง  ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด  รองอธิการบดี
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบตามท่ีอธิการบดีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย เงินคากิจกรรม

นักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย เงินคากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก
พ.ศ. 2552 ขอ 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคากิจกรรมจากนักศึกษาไดไมเกินภาคเรียนละ 100 บาท
เพ่ือใชจายในกิจกรรม (ตามระเบียบดังกลาวขอ 7) ในลักษณะดังตอไปนี้

1. การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
2. การกีฬา
3. พิธีกรรมทางศาสนา
4. งานประจําปของทางราชการ
5. การสวัสดิการและการกุศล
6. กิจกรรมตามโครงการเฉพาะ

การใชเงินคากิจกรรมดังกลาว องคการนักศึกษาจะเปนผูขอใหใชเงินคากิจกรรมโดยการเสนอโครงการ
และงบประมาณตอสภานักศึกษาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน
2555 มีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเพ่ิมเงินคากิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบฯ ท่ีใชอยูจากไมเกิน
ภาคเรียนละ 100 บาท เปนไมเกินภาคเรียนละ 300 บาท เนื่องจากกิจกรรมนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจะตอง
จัดใหนักศึกษาเพ่ือเสริมศักยภาพของนักศึกษากอนสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีสามารถอยูในโลกปจจุบันได

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) ในการประชุมครั้งท่ี
1/2556 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเพ่ิมเงินคากิจกรรมนักศึกษา
ดังกลาวจากไมเกิน 100 บาทตอภาคเรียน เปนไมเกิน 300 บาทตอภาคเรียน ท้ังนี้ใหใชสําหรับนักศึกษา
ท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไปและจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบออกเปนระเบียบตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย เงินคากิจกรรมนักศึกษาและ

กิจกรรมหอพัก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองคกร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 ระเบียบวาระท่ี 5.3 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ท่ีมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสุราษฎรธานีเปดสอนเปน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในปการ
ศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม
2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองคกร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555
ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ี
เก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556
แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนและองคกร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหคณะมนุษยศาสตรฯ พิจารณาแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ

องคกร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้
1. ใหปรับชื่อหลักสูตรเปน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน”
2. หนา 7 วัตถุประสงค  ใหตัดคําวา “เพ่ือสรางใหมี” ออก
3. หนา 10 ใหตรวจสอบงบประมาณใหถูกตอง  เชน  การคํานวณคาใชจายตอหัวไมถูกตอง
4. หนา 11 ขอ 3.1.1 แกเปน “จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา”
5. หนา 13 รายวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน แกเปน “ระเบียบวิธีวิจัย

ทางสังคมศาสตรเบื้องตน”
6. หนา 15 ตัดขอความวา “หมายเหตุ หรือวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของกรรมการหลักสูตร” ออก
7. หนา 26 ควรปรับแกคําอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน  เนื่องจากมีแตเนื้อหา

ทางดานเศรษฐศาสตร ซึ่งไมมีความอธิบายเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน
8. หนา 29 แกไขชื่อรายวิชาเปน “การเสริมพลังอํานาจชุมชน”
9. คําอธิบายรายวิชา  ควรตัดคําวา “องคกร” ออกท้ังหมด
10. ใหตรวจสอบชื่อรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง
11. ควรกําหนดใหมีการวิจัยท่ีเนนดานการพัฒนาชุมชน
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองคกร (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
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4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 ระเบียบวาระท่ี 5.3 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน
เปน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี”
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 13
ธันวาคม 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสาร
หลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้ง  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหคณะมนุษยศาสตรฯ พิจารณาแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้
1. หนา 5 ควรเขียนวัตถุประสงคใหสะทอนถึงศาสตรเก่ียวกับธุรกิจ
2. หนา 8 ใหตรวจสอบงบประมาณตามแผนใหถูกตอง
3. หนา 9 ขอ 3.1.1 จํานวนหนวยกิตมาก อาจจะมีผลกระทบกับนักศึกษาท่ีจะตองจบการศึกษา

ภายในระยะเวลา 4 ปได  เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 ขอ 7.1 กําหนดวา “หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 120 หนวยกิต” ควรปรับรายวิชาท่ีมีเนื้อหาคลายกันมาเปนรายวิชาเดียวกัน เพ่ือลดจํานวน
หนวยกิตลง

4. หนา 13 รายวิชาไทยคดีศึกษา  ควรตรวจสอบวาเปนรหัสวิชาของหลักสูตรนี้หรือไม
5. หนา 13 ควรปรับแกชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ  ซึ่งปจจุบันมีการศึกษาผานระบบ

Social  network
6. หนา 31 รายวิชาสหกิจศึกษา ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาวา “จัดใหมีการฝกประสบการณตรง

จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ”
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7. โครงสรางหลักสูตร ควรจัดกลุมเรียนเปนหมวดโรงแรม  เลขานุการ  และวัฒนธรรม
8. การกําหนดชื่อหลักสูตรตองสามารถสนับสนุนใหบัณฑิตสอบแขงขันเขารับราชการได  และ

เปนสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของผูใชบัณฑิตดวย
9. ชื่อรายวิชาควรใชชื่อวา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม  ภาษาอังกฤษ

เพ่ือสุขภาพ และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เปนตน
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 ระเบียบวาระท่ี 5.3 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชา
การจัดการทางวัฒนธรรม  จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ท่ีมหาวิทยาลัย
เปดสอนเปน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 13
ธันวาคม 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทางวัฒนธรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสาร
หลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตัง้  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหคณะมนุษยศาสตรฯ พิจารณาแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง

วัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้
1. หนา 6 วัตถุประสงค  ควรเขียนใหสะทองถึงศาสตรเก่ียวกับการจัดการทางวัฒนธรรม
2. หนา 6 วัตถุประสงคขอ 1.3.1 แกไขเปน “ผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรม

ความสามารถในการรวบรวม  เรียบเรียงคนควาและเผยแพรงานทางวัฒนธรรมอยางเปนระบบ”
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3. หนา 6 คําวา “เผยแพร” ควรเขียนความหมายในรูปแบบตางๆ เชน การเผยแพรทางวัฒนธรรม
ผานทาง Social  network และดานอ่ืนๆ ใหชัดเจน

4. ควรมีรายวิชาการจัดการพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
5. หนา 9 ใหตรวจสอบงบประมาณตามแผนใหถูกตอง
6. หนา 10 ขอ 3.1.1 แกเปน “จํานวนหนวยกิจรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา”
7. หนา 11 บรรทัดท่ี 4 แกไขคําวา “กําหนดใหเปน” เปน “กําหนดใหเรียน”
8. หนา 13 ชื่อรายวิชาการประชาสัมพันธทางวัฒนธรรม  แกไขเปน  รายวิชาการเผยแพรทาง

วัฒนธรรม
9. หนา 25 คําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวัฒนธรรม 2 ไมควรกําหนดข้ันสูง  ข้ันต่ํา

ในคําอธิบายรายวิชา
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดวย ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี แตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 007/2554 เรื่องแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา  ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2554 ไดขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556 (ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 24 มกราคม 2556) เปนผลใหตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาวางลง  ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2556

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2551 ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
โดยใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรกอนท่ีผูอํานวยการจะครบวาระหรือหลังจากผูอํานวยการ
พนจากตําแหนงภายใน 60 วันแลวแตกรณี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. ดร.วัฒนา   รัตนพรหม รองอธิการบดี รองประธาน
3. อาจารยอาดือนา  นิโด กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
4. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. รศ.ปราณี   เพชรแกว กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แหง กรรมการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ



17

7. ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
8. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ีดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนผูขอลาออกจากตําแหนงตามความ

ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ  หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2551 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตอไป

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 การพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยจึงไดหารือกับประธานคณะกรรมการ (ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท)
เพ่ือดําเนินการสนับสนุนใหอาจารยของมหาวิทยาลัยไดทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท
เปนประธานอนุกรรมการ  และมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ  และรองคณบดีฝายวิชาการเปนอนุกรรมการ

มติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการสามารถแตงตั้งหรือออกประกาศคณะอนุกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนใหอาจารยของมหาวิทยาลัยไดทําผลงานเพ่ือขอ
ตําแหนงทางวิชาการ

6.2 การพิจารณากําหนดวิธีการเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  และคณบดี
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดกําหนดการประชุมครั้งท่ี 3/2556 ในวันท่ี 27

กุมภาพันธ 2556 เพ่ือพิจารณาวาระเรื่องพิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และวาระ
เรื่องพิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดี  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 จึงกําหนด
วิธีการเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  และคณบดี ดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556 จากเวลา 13.00 น. เปนเวลา 11.00 น.
พิจารณาวาระเรื่องพิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  และในเวลา 13.00 น. พิจารณา
วาระเรื่องพิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดี

2. ใหบุคคลท่ีไดรับการสรรหาเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
แสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  คนละไมเกิน 7 นาที  และใหจัดสงขอมูลการแสดงวิสัยทัศน
บันทึกลงในแผน CD สงมายังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ภายในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556

3. ใหฝายเลขานุการสภาฯ จัดทําบัตรลงคะแนนเลือกคณบดีและผูอํานวยการ  จําแนกตามสีในแต
ละหนวยงาน และใหมีหีบหยอนบัตรลงคะแนนแยกตามหนวยงาน  โดยใหบัตรลงคะแนนและหีบหยอนบัตร
ลงคะแนนใชสีเดียวกัน
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4. วิธีการนับคะแนน  หากมีคะแนนเทากันใหมีการลงคะแนนใหมจนกวาจะไดคะแนนเสียงขางมาก
ในท่ีประชุม เพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักหรือคณบดี

5. ผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาและเลือกคณบดี และผูอํานวยการ ซึ่งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ท้ัง 3 คน แจงจะไมใชสิทธิ์พิจารณาและไมใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือก โดยจะอยูภายนอกหองประชุม
กรณีการพิจารณาและเลือกผูอํานวยการสํานักหรือคณบดีท่ีตนเองมีสวนไดเสีย

6.3 พิจารณากําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ประจําป 2556
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ประจําป

2556 ดังนี้
ครั้งท่ี วัน วันท่ี เดือน สถานท่ี/จังหวัด หมายเหตุ

1 อังคาร 29 มกราคม สุราษฎรธานี

2 พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ สุราษฎรธานี

3 พุธ 27 กุมภาพันธ สุราษฎรธานี

4 อังคาร 26 มีนาคม สุราษฎรธานี

5 อังคาร 23 เมษายน สุราษฎรธานี

6 อังคาร 28 พฤษภาคม สุราษฎรธานี

7 พฤหัสบดี 27 มิถุนายน สุราษฎรธานี พิธีพระราชทานปรญิญา
วันท่ี 28-30

8 อังคาร 23 กรกฎาคม สุราษฎรธานี

9 อังคาร 27 สิงหาคม สุราษฎรธานี

10 อังคาร 24 กันยายน สุราษฎรธานี

11 อังคาร 22 ตุลาคม สุราษฎรธานี

12 อังคาร 26 พฤศจิกายน สุราษฎรธานี

13 พฤหัสบดี 26 ธันวาคม สุราษฎรธานี กอนงาน SRU SPIRIT

หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดการประชุมในวันอังคาร สัปดาหท่ี 4 ของเดือน และอาจเปลี่ยนแปลง
กําหนดการประชุมได  โดยมติสภามหาวิทยาลัย

6.4 พิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตางๆ

เสนอสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้
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1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
3. คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
4. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานวิชาการ
5. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา
6. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน
7. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล
8. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารและพัฒนา
สภามหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการตาม 1 – 3 ดําเนินการตอไปตามภารกิจและมอบใหเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยและ อาจารยพิชัย  สุขวุน (กรรมการสภาฯ) ไปพิจารณาปรับปรุงคณะอนุกรรมการตาม
4 – 8 เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการใหครอบคลุมภาระงานของสภามหาวิทยาลัย
ท้ังนี้ เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีจะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2556 ในวนัพุธ ท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
เวลา 11.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


