
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 3/2556

วันพธุ ท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 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. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
12. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

13. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

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

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

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

21. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวฒุิ ลาประชุม
3. 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

ผูแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานัก
1. ดร.นิโรจน  ไทยทอง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ
2. อาจารยศิโรจน  พิมาน อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
3. ผศ.สุกิจ  เอ่ียมสะอาด อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ
4. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ อาจารยประจําคณะครุศาสตร
5. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ
6. อาจารยสงบ  สิงสันจิตร อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ

ผูแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
1. ผศ.มาโนชย   นวลสระ อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
2. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
3. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
4. อาจารยนนทชัย  โมรา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
5. ดร.อัคคกร  ไชยพงษ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
6. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข อาจารยประจําคณะครุศาสตร
7. ผศ.ดร.พรรณอร  อุชุภาพ อาจารยประจําคณะครุศาสตร
8. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ อาจารยประจําคณะครุศาสตร
9. ผศ.สมพร  โตใจ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ
10. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรฯ
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11. อาจารยพิชัย  สุขวุน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ
12. รศ.พูลฉัตร  วิชัยดิษฐ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ
13. ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ
14. ผศ.สมทรง  นุมนวล อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
ผศ.ประสงค  หลําสะอาด รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานเสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน  หรือผลิตพลังงาน

เพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย เชน การติดตั้งกระจกพลังงานแสงอาทิตยหรือแผงโซลาเซลลในอาคารเรียน
เพ่ือผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย หรือจากพลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. สภาการพยาบาลมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2555) ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร
จะดําเนินการสงหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตอไป
รายละเอียดตามหนังสือสภาการพยาบาล ท่ี สภ.พ.01/05/185 เรื่อง ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ลงวันท่ี 18 มกราคม 2556

2. ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือวันท่ี 22 – 24 สิงหาคม 2554 นั้น  บัดนี้ สมศ. ไดสงรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพใหมหาวิทยาลัยทราบแลว  ดังรายละเอียดผลการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา  ดังนี้

ตัวบงชี้ 1 กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน คะแนนการประเมิน 4.38 ระดับดี
ดานคุณภาพบัณฑิต คะแนนการประเมิน 4.29 ระดับดี
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค คะแนนการประเมิน 3.63 ระดับดี
ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม คะแนนการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน คะแนนการประเมิน 3.22 ระดับดี
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน คะแนนการประเมิน 4.38 ระดับดี

ตัวบงชี้ 2 กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ คะแนนการประเมิน 4.46 ระดับดี
ตัวบงชี้ 3 กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คะแนนการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก

รวมคะแนนการประเมิน 4.27 ระดับดี
ผลการประเมินมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินในตัวบงชี้พ้ืนฐานเทากับ 4.38 (ระดับดี) และผล

การประเมินในภาพรวมทุกตัวบงชี้เทากับ 4.27 (ระดับดี) สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษา
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ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1) การเสนอขอมูลคะแนนประเมินแตละตัวบงชี้/องคประกอบ  ควรเปรียบเทียบกับผล

การประเมินของปท่ีผานมาดวย  เพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนาได
(2) ฝายบริหารตองกําหนดใหมีเจาภาพหลักของแตละตัวบงชี้/องคประกอบ  และประสานกับ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนมหาวิทยาลัย
3 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 อธิการบดีไดดําเนินการประชุมเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ตาม

มาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการศูนย  ซึ่งผลการเลือกตั้ง  ไดแก
รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ

4. อธิการบดีเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เขารวมงานสัมมนาทางวิชาการ University
Governance Programme The 3rd UGP Forum คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย : “Effective Audit Committee” As a Smart Tool for University’s Governing
Board ในวันจันทร ท่ี 18 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองกมลทิพย 1 โรงแรมเดอะสุโกศล
กรุงเทพฯ  จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ  ซึ่งหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประสงคเขารวมสัมมนา
ดังกลาวสามารถแจงความประสงคไดท่ีฝายเลขานุการสภาฯ ภายในวันท่ี 13 มีนาคม 2556 เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการลงทะเบียน ท่ีพัก  และการเดินทาง

5. อธิการบดีไดแนะนําตัวผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  และผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังนี้

(1) รศ.ปราณี เพชรแกว รองอธิการบดีฝายวิชาการ
(2) ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองอธิการบดีฝายบริหาร
(3) ผศ.นรินทร สุขกรี รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
(4) ผศ.ประสงค หลําสะอาด รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
(5) ดร.วัฒนา รัตนพรหม รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ
(6) อาจารยธาตรี คําแหง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
(7) ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผูชวยอธิการบดีฝายเครือขายการศึกษาฯ
(8) ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
(9) อาจารยโสภา ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงบประมาณ
(10) อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน
(11) อาจารยสมปราชญ  วุฒิจันทร ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
(12) อาจารยศุภชัย ดําคํา ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 2/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2556 ซึ่งประชุม

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 27 ระเบียบวาระท่ี 6.3 พิจารณากําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําป

2556 โดยขอความเพ่ิมเติมท่ีหมายเหตุ  ดังนี้
“จัดใหมีการประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย ณ หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย เพ่ือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจะไดตรวจเยี่ยมหนวยบริการฐานพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยดวย”
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 2/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 (1) พิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนกับคุณสมบัติของ
ผูชวยอธิการบดี ซึ่งท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบจํานวนรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอ  จํานวน 6 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี
อธิการบดีมอบหมาย ดังนี้

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

มหาวิทยาลัย  ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับกําหนด
2. เห็นชอบจํานวนผูชวยอธิการบดีและคุณสมบัติของผูชวยอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ

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

ท้ังนี้ กรณีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับเงินคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน
และหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กับกรณีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหรับเงินคาตอบแทนจากเงนิรายได
ของมหาวิทยาลัย  ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับกําหนด

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 (2) พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
1. เห็นชอบแตงตั้งบุคคลตามท่ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดี

แนะนํา ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ดังนี้
(1) รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร พูนเอียด
(3) ผูชวยศาสตราจารยประสงค หลําสะอาด
(4) ผูชวยศาสตราจารยนรินทร สุขกรี
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(5) ดร.วัฒนา รัตนพรหม
(6) อาจารยธาตรี คําแหง
โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและใหไดรับคาตอบแทนการดํารงตําแหนงตาม

ระเบียบ  ขอบังคับและกฎหมายกําหนด
2. อธิการบดีไดจัดใหมีการประชุมรองอธิการบดีเพ่ือเลือกผูแทนรองอธิการบดีหนึ่งคนเปนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ปรากฏผล
การเลือกไดแก  รศ.ปราณี  เพชรแกว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติรับทราบ

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

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 013/2556 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงคําสั่งให
หนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงิน
คากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินคากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรม หอพัก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยเงินคากิจกรรม
นักศึกษาและกิจกรรม หอพัก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ใหนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและองคกร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบมติ สภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.1
ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.1
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรม การสรรหาผูอํานวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนา
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  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

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
7. ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยเลขานุการ
8. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ีดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนผูขอลาออกจากตําแหนงตามความ

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

นายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภาฯ ท่ี 014/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรม การสรรหาผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 เรียบรอยแลว และแจงคําสั่ง ใหหนวยงานและผู
เก่ียวของทราบแลว

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) พิจารณาวินิจฉัยหนังสือบันทึกขอความ ดวนท่ีสุด ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กลุมกฎหมาย ท่ี ศธ 0809.6 (3.9) /18009 เรื่องตอบขอหารือ
การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระนี้)
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มติท่ีประชุม
รับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานีเสนอ

3.2.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน
2555 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 035/2555 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)..และแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  สุราษฎรธานีท่ี
036/2555 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555)

คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการฯ ไดดําเนินการสรรหาโดยออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการฯ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง
การดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันท่ี 24 มกราคม 2556
กําหนดการดําเนินการดังนี้

(1) กําหนดใหมีการเสนอชื่อหรือเสนอชื่อตนเอง(สมัคร) ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556
(2) วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

และกลั่นกรองใหไดผูท่ีเหมาะสมจํานวนไมเกิน 3 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้ง
เปนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง
การดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันท่ี 24 มกราคม 2556
กําหนดการดําเนินการดังนี้

(1) กําหนดใหมีการเสนอชื่อหรือเสนอชื่อตนเอง(สมัคร) ถึงวันศุกรท่ี 8 กุมภาพันธ 2556
(2) วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

และกลั่นกรองใหไดผูท่ีเหมาะสมจํานวนไมเกิน 3 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงตั้ง
เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัดนี้การดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวและมีผูไดรับ
การเสนอชื่อท่ีตอบรับการทาบทามเขารับการสรรหาเปนผูอํานวยการสํานัก ดังนี้

(1) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้
1. ดร.นิโรจน  ไทยทอง
2. อาจารยศิโรจน  พิมาน
3. ผูชวยศาสตราจารยสุกิจ  เอ่ียมสะอาด

(2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 3 คน เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตรี  นันทสุคนธ
2. ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน  เฮงชัยโย
3. อาจารยสงบ  สิงสันจิตร
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเอกสารประมวลประวัติ แนวทางการพัฒนาสํานัก
และรับฟงการแสดงวิสัยทัศนของผูไดรับการเสนอชื่อและพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหประชุมลับ และเห็นชอบใหเลขานุการสภาฯ และหัวหนาสํานักงานสภาฯ

ในฐานะผูชวยเลขานุการสภาฯ อยูในท่ีประชุมเพ่ือชวยในการดําเนินการกับมีมติให นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
เปนประธานดําเนินการเลือกและนับคะแนน โดยให  อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท  และ ดร.จิตติมา
ศีลประชาวงศ เปนกรรมการ  และสภามหาวิทยาลัยเลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ดังนี้

1. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย ดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ผศ.สุกิจ  เอ่ียมสะอาด ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2.2 (2) พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดี
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม

2555 ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีของคณะ/วิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ดังนี้

(1) วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
002/2556 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2556)

(2) คณะนิติศาสตร (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 003/2556 ลงวันท่ี 22
มกราคม 2556)

(3) คณะครุศาสตร (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 22
มกราคม 2556)

(4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
005/2556 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556)

(5) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
006/2556 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556)

และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 29
มกราคม 2556 ไดมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดี แทนผูพนจากตําแหนง (คําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 011/2556 ลงวันท่ี 29 มกราคม 25556)

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามขอ 1 ไดดําเนินการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25
มกราคม 2556 และครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2556 ไดออก “ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนคณบดีประจํา
คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันท่ี 31 มกราคม 2556” เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และการดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกลาว
ของคณะกรรมการสรรหาของแตละคณะ/วิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวมีผลสรุป ดังนี้
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คณะ/วิทยาลัย จํานวน
ผูสมัคร

จํานวน
ผูถูกเสนอช่ือ รวม จํานวนผูสมัครและ

ตอบรับการทาบทาม
วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว - 5 5 2
คณะนิติศาสตร 1 2 3 3
คณะครุศาสตร 2 6 6 3
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 16 16 2
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 7 7 4

รวม 5 36 37

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 ได
ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณากลั่นกรองผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ (ท่ีรับการทาบทามแลว) โดยพิจารณา
จาก “ความรู ความสามารถเหมาะสมและมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาคณะท่ีเหมาะสมเปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดี” คณะ/วิทยาลัยละไมนอยกวา 2 รายชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เลือกและแตงตั้ง
เปนคณบดีประจําคณะ/วิทยาลัย เรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้

1. วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  จํานวน 2 คน
(1) ผศ.มาโนชย  นวลสระ
(2) ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ

2. คณะนิติศาสตร  จํานวน 3 คน
(1) อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ
(2) อาจารยนนทชัย  โมรา (สมัคร)
(3) ดร.อัคคกร  ไชยพงษ

3. คณะครุศาสตร  จํานวน 3 คน
(1) ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข (สมัคร)
(2) ผศ.ดร.พรรณอร  อุชุภาพ (สมัคร)
(3) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 2 คน
(1) ผศ.สมพร  โตใจ (สมัคร)
(2) ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล

5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 คน
(1) อาจารยพิชัย  สุขวุน
(2) รศ.พูลฉัตร  วิชัยดิษฐ
(3) ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร (สมัคร)
(4) ผศ.สมทรง  นุมนวล

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเอกสารแบบประมวลประวัติ ผลงาน วิสัยทัศนและนโยบาย
พรอมรับฟงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาท่ีไดรับการเสนอชื่อ(รายละไมเกิน 10 นาที) เลือกและแตงตั้ง
คณบดีประจําคณะ/วิทยาลัยตามเสนอ
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มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติใหประชุมลับ และเห็นชอบใหเลขานุการสภาฯ และหัวหนาสํานักงานสภาฯ

ในฐานะผูชวยเลขานุการสภาฯ อยูในท่ีประชุมเพ่ือชวยในการดําเนินการกับมีมติให นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
เปนประธานดําเนินการเลือกและนับคะแนน  โดยให  อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท  และ ดร.จิตติมา
ศีลประชาวงศ  เปนกรรมการ  และสภามหาวิทยาลัยเลือกและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี ดังนี้

1. ดร.อุษณีย   สุธรรมมาภรณ ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
2. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร
3. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข ดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
4. ผศ.สมพร  โตใจ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. ผศ.สมทรง  นุมนวล ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวน

และตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอ ประจําป
พ.ศ. 2556

ดวยในป  พ.ศ. 2556 มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนขาราชการและจะเกษียณอายุราชการ
ท่ีอยูในเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการตาม “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550” ขอ 5 (1) คือ “ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  หรือตําแหนงรองศาสตราจารยอยูกอนหรือ ณ วันท่ี 31 มีนาคมของปท่ีเกษียณอายุราชการ...”

ประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว ขอ 6 (1) กําหนดให “สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการและจะใหปฏิบัติงานตอดวยแนวทางตางๆ รวมท้ังแนวทางการตอเวลาราชการ  ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในฉบับนี้  ท้ังนี้  เฉพาะในสาขาวิชาท่ีไดวิเคราะหแลวในขอ 4 วามีความขาดแคลนและจําเปนตอง
รักษาคณาจารยใหปฏิบัติงานตอภายหลังเกษียณอายุราชการเทานั้น”

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอเวลาราชการแกคณาจารย
ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดังกลาว  โดยการดําเนินการตองดําเนินการตอเวลาราชการใหแลวเสร็จ
กอนท่ีขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน (อยางชาภายในเดือนมีนาคม 2556)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนด
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอ ประจําป พ.ศ. 2556
ตาม “ราง” คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป  โดยกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะห

ความตองการคณาจารยเปนรายหลักสูตรท่ีชัดเจนและนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารย
ท่ีตองการเปนรายหลักสูตรเปนรายปเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใหเปนไปตาม
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ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 4

มติท่ีประชุม
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป

โดยกําหนดเกณฑและวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายวิชาท่ีชัดเจนและนํามากําหนด
จํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชาเปนรายป  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นชอบ  และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย
ท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีจะใหปฏิบัติงานตอ ประจําป  พ.ศ. 2556 ตอไป

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภา
วิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
ใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 80 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 19 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. การใหทุนศึกษาตอของอาจารยคณะพยาบาลศาสตรควรใหศึกษาตอในสาขาวิชาพยาบาลเทานั้น
2. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธของ นางสาวจารุณี  รัตนจินดา  ไมสอดคลองกับศาสตรทางดานรัฐประศาสน

ศาสตร และมีการใชคําและสํานวนภาษาอังกฤษในชื่อเรื่องไมชัดเจน จึงควรแกไขใหถูกตอง
3. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษของ นายสุริยา  จันทโร มีการใชคําและสํานวนภาษาอังกฤษในชื่อเรื่อง

ไมชัดเจน จึงควรแกไขใหถูกตอง
4. บัณฑิตวิทยาลัยควรใหอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบการใชคําและสํานวนภาษาอังกฤษ

ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธและบทคัดยอใหถูกตองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
มติท่ีประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี  จํานวน 80 คน  และ
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 19 คน  ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 7 คน
(2) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 6 คน
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(3) ปริญญาบริหารธุกิจมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(4) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

2. รับทราบและอนุมัติใหปริญญาแก นางสาวจารุณี  รัตนจินดา และนายสุริยา  จันทโร โดยมี
เงื่อนไขใหแกไขปรับปรุงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 พิจารณาการดําเนนิการทางคดีปกครองกรณีถูกกลาวหาวากระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย

ขอบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี

ดวยศาลปกครองนครศรีธรรมราชไดมีคําสั่งเรียกใหทําคําใหการแกคําฟองคดีหมายเลขดําท่ี 21/2556
ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 ระหวางนายทศพร  จินดาวรรณ  ผูฟองคดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 3 โดยมีคําสั่ง
ถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผูถูกฟองคดีท่ี 2 ทําคําใหการแกคําฟองพรอมดวยพยาน
หลักฐาน 1 ชุด และจัดทําคําใหการและสําเนาพยานหลักฐานอีก 1 ชุด รวม 2 ชุด ยื่นตอศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช ภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะผูถูกฟองคดีท่ี 2 รับทราบคําสั่งศาลปกครองคดี

หมายเลขดําท่ี 21/2556 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะ
ผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีมติมอบอํานาจใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานโีดยตําแหนงดําเนินการ ดังนี้

1. ทําคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี 21/2556 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 พรอมดวย
พยานหลักฐาน จํานวน 1 ชุด และจัดทําสําเนาคําใหการและสําเนาพยานหลักฐาน  จํานวน 1 ชุด

2. ลงนามในใบมอบฉันทะ/ใบมอบอํานาจ  ในฐานะผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพ่ือประกอบในการนําสงเรื่อง
และการดําเนินการอ่ืนๆ  เก่ียวกับคดีตอสํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราชในการขอใหพนักงานอัยการ
ดําเนินคดีแกตางคดีดังกลาว

3. ดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับคดีดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

6.2 พิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 ระเบียบวาระท่ี 6.3 ไดมอบหมายให

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ อาจารยพิชัย  สุขวุน (กรรมการสภาฯ) ไปพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการใหครอบคลุมภาระงานของสภามหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 จึงเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
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1. คณะกรรมการนโยบายการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (คุณบัญญัติ จันทนเสนะ เปนประธาน
รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช  และ คุณชุมพล  กาญจนะ เปนกรรมการ)

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน (คุณดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย  เปนประธาน)
3. คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย (คุณขจร  จิตสุขุมมงคล เปนประธาน

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช  ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา  คุณดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย  และ
รศ.ศศิธร  วรรณพงษ  เปนกรรมการ)

4. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาทางวิชาการ (ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  เปนประธาน ศ.ดร.จรัส
สุวรรณมาลา  และ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  เปนกรรมการ)

สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวใหมีผูแทนกรรมการสภา ฯ จากผูบริหาร 1 คน
กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา 1 คน  และกรรมการสภาฯ โดยตําแหนง 1 คน และใหเลขานุการสภาฯ
เปนเลขานุการคณะกรรมการท้ัง 4 ชุด  และมีรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานงานนั้นๆ
เปนผูชวยเลขานุการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


