
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 5/2555 

วันอังคาร ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชมุผดุงชาติ  อาคารสาํนักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

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

10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

11. ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

12. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

13. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม    
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
3. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
4. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
6. นายขจร  จิตสขุุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  

  
ผู้ร่วมประชุม 

1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวหทัยกาญจน์  คงใหม ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.1.1 (2) 
 2.  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  อาจารย์โสภา  ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1 
 4.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 

 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่ม-ี 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นวารสารทางวิชาการในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ  และ
ผลงานทางวิชาการ  ซึ่งมี  ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว  เป็นบรรณาธิการ  และเป็นการเปิดโอกาสให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เสนอและตีพิมพ์ผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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2.  มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม “การรับน้องใหม่ด้วยใจและใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการปลูกฝังให้รุ่นน้องทําในสิ่งที่ดี  สะท้อนถึงความรัก  ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  โดยอยู่                     
ภายใต้กรอบ 4 ประการ  คอื (1) ต้องสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย  ต้อนรับผู้มาใหม่ด้วยน้าํใจไมตรี  (2) สะท้อน                
ถึงความรักและความเอื้ออาทรที่พึงมีต่อน้อง (3) เคารพซึ่งศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และ (4) รุ่นพี่ต้องเปน็ 
ต้นแบบที่ดีของรุ่นน้อง 
 3. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที ่39 “สงขลานครนิทร์เกมส”์ ซึ่งจัดขึ้น                      
ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 1 – 8  พฤษภาคม  2555 
โดยทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงในการคว้าเหรียญรางวัล                 
มาได้ถึง  19  เหรียญ และได้ลําดับที่ 16 ของประเทศในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว 
 4. ผลการรับนักศึกษาประจําปีการศกึษา  2555 ปรากฏว่ามีจํานวนนักศึกษาประมาณ 5,200 คน                     
ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขออนุญาต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปอบรมหลักสตูร Advanced Executive Program (AEP)  ต้ังแต่วันที่  17  
มิถุนายน  2555 ถึงวันที่ 13  กรกฎาคม  2555  ณ  KELLOGG School of Management , Northwestern 
University . U.S.A.   

6. ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล  ในการประชุมครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่  20             
เมษายน 2555  ได้พิจารณารับรองคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์ธานี  ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เป็นเวลา 1 ปีการศกึษา (ปีการศึกษา  2555) และให้ความเห็นชอบจํานวนนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้)  
   

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2555  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2555  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันพุธ ที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2555  โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 2 แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “รบัทราบผลการดําเนินงานการบริหาร                        
จัดการของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 คณะดังกล่าว  ซึ่งในส่วนของสภามหาวิทยาลัยฯ จะแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์หรือไม่  สภา
มหาวิทยาลัยฯ จึงมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ                    
พิจารณาว่าควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาหรือไม่” 
 หน้า 18 บรรทัดที่ 22 ตัดขอ้ความ “สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการ                  
บริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์นั้น  ใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการตามระเบียบ                  
ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ออก 
        

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1 รายงานการดําเนนิงานตามนโยบาย 
 3.1.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

            ครั้งที่ 4/2555   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2555  ดังนี้ 
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  ระเบยีบวาระที่ 3.1.1 (2) ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการรับนักศกึษาใหม่                   
ภาคปกติ ประจําปี พ.ศ. 2555 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีข้อมูลเปรยีบเทียบจํานวนนักศึกษากับจํานวน
อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมกันหรือไม่  เพื่อใช้เป็นข้อมูลใหส้ภามหาวิทยาลัยกําหนด                
เป็นนโยบายในการจัดการศึกษาต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แลว้  และสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ จัดทําข้อมลูเปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ต่อต่อกลุ่มเรียนและต่อนักศึกษา  มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2555 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 
 ระเบยีบวาระที่ 3.1.1 (3) ที่ประชุมมีมติรบัทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการรายงาน
ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการต่อเวลาราชการ และอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในการทําผลงานทางวิชาการ              
ในรอบปีเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามมติสภาฯ และให้ติดตาม 
บุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่ได้ทําผลงานทางวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยครบ 5 ปี 
 ระเบยีบวาระที่ 3.1.1 (4) ที่ประชุมมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการประสานกับนักศึกษา 
และอาจารย์ทีป่รึกษาตรวจสอบเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง                     
ตามมติของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานและมีนักวิชาการและผู้เกี่ยวขอ้งเป็นกรรมการ                      
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมายต่อไป 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ  และมหาวิทยาลัย 
ได้ออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0873/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ลงวันที่ 30 เมษายน 2555  โดยได้ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2555  ที่ประชมุได้ตรวจสอบและใหข้้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 3.1.2 (1) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา  2554   

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดส่งแบบประเมินฯ ใหแ้ก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ 
ผู้เกี่ยวข้องได้ตอบแบบประเมินฯ  
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.2 (1) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ดังนี้ 

1. นายกําแหง    กุงกวาง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายจุมพล    ไลยโฆษิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายชูเดช    วงศ์วานิช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
4. นายชุมพล    กาญจนะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางถนอมศรี   รัตนรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายแทน    เทือกสุบรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายธีรเดช    คุ้มพงศ์สิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายนันทวุฒิ   วุฒิจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายประกิต   ประสิทธ์ิศุภผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายเพชร   ศรีหล่มสัก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายภิญโญ   ศรีทองกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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12.  นายไสว    แก้วมณี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  นายสุนทร   หวังพัฒนธน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  นายสมชาย   สินมา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.  นายเสนีย์   ใจเย็น   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.  นายกองค์การนักศึกษาภาค กศ.บท  กรรมการโดยตําแหน่ง 
17.  ประธานสภานักศึกษาภาค กศ.บท   กรรมการโดยตําแหน่ง 
18.  นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  กรรมการโดยตําแหน่ง 
19.  ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ  กรรมการโดยตําแหน่ง 

 โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามคําสั่งนี้                       
เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังเป็น                  
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และให้คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยปฏิบัติ                
หน้าที่ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
  นายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 007/2555 เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่  25 เมษายน 2555  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2555 ในวันที ่ 15 พฤษภาคม 2555 เพื่อเลือกกรรมการส่งเสรมิ                    
กิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ซึง่ผลการเลือกต้ัง 
ได้แก่  คุณชุมพล  กาญจนะ  ซึ่งจะเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยต่อไป     
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.1  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช                  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 008/2555 เรื่องแต่งต้ัง                          
อุปนายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 และแจ้งคําสั่งให้หน่วยงาน                   
และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต ์(ซาก) ย่ีห้อโตโยต้า                              
รุ่นคอมมิวเตอร์ ทะเบียน นข 2518  สุราษฎร์ธานีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้แก่บริษัท                      
วิริยะประกันภัย จํากัด  ตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ (สญัญาประกันภัย) โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ                    
โดยอนุโลมตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพื่อมอบฝ่ายพัสดุดําเนินการ                        
เรียบร้อยแล้ว   
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
แทนคณะกรรมการ ฯ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554  และให้ประธาน
คณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับทุกคณะอนุกรรมการเป็นกรรมการเพิ่มเติม 
  2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรพัย์สิน  แทนคณะกรรมการฯ  ตามคําสั่ง              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 033/2554  
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  3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคณะกรรมการฯ                     
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 034/2554   
  4. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานในคณะอนุกรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงาน
กิจการนักศึกษา จาก นายวิชิต  สุวรรณรัตน์  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี                         
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 5. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานในคณะอนุกรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงาน
งบประมาณการเงินและทรัพย์สิน จาก นางฉวีวรรณ  สุคนัธรัต  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น นายดุสิต                 
เขมะศักด์ิชัย  กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  (สาขางบประมาณและการเงิน) 
 6. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานในคณะอนุกรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล  จาก  นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็น  ศาสตราจารย์ 
ดร.จรัส  สุวรรณมาลา  กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประธานในคณะอนุกรรมการจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงาน
บริหารและพฒันา  จาก  ดร.จํารัส  นองมาก  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ  เป็น  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช                     
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะ 
กรรมการ  จํานวน 7 ชุด  ให้นายกสภา ฯ  พิจารณาลงนามแล้ว      
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2555  ดังนี้ 
 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอชื่อให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  แก่  นายพงศา   ชูแนม 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอชื่อให้ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพยาบาล  
แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง 

3. คณะครุศาสตร์ เสนอชื่อให้ปริญญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา   
แก่  ดร.ถนอม  อินทรกําเนิด 

4. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  เสนอให้ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขา
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  แก่  นายสุรพล  เศวตเศรนี 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี                       
คณะครุศาสตร ์ และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ  ทราบมติสภาฯ  แล้ว  และมหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือ                    
แจ้งบุคคลผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิทราบเรียบร้อยแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ 

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

3. ผศ.ดร.นิตยา กันตะวงษ์   ผู้แทนกรรมการสภา ฯ จากผูดํ้ารงตําแหน่ง กรรมการ 
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  
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4. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5. ผศ.สมพร  โตใจ ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
7. หัวหน้าสํานกังานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

 และเลขานุการ 
8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่   
ดําเนินการโดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกประเภทมีส่วนร่วมในการ              

เสนอชื่อ และดําเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ได้บุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547  เสนอ                 
นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อดําเนินการแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ฯ เป็นคณะ                  
กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                   
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 009/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555  ดังกล่าว                              
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555  มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการ                  
สรรหาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เรื่องรูปแบบและวิธีการ                     
เสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  โดยแจ้งประกาศให้คณะ/วิทยาลัย/สํานัก                   
/สถาบัน ดําเนินการแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ดังนี้ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล  ผูแ้ทนกรรมการสภา ฯ ผู้ดํารง กรรมการ 
 ตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราช                                                      
 บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547          
3. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ผู้แทนกรรมการสภา ฯ ผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ 

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

4. นายสมพร  ศรีอาภานนท์   ผูแ้ทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5. นายพิชัย  สุขวุ่น ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
7. หัวหน้าสํานกังานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

 และเลขานุการ 
8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ดําเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกประเภทมีส่วนร่วมในการ                

เสนอชื่อ  และดําเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ได้บุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                        
ว่าด้วยคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ.  2547  นําเสนอ                      



 

 

8 
 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดีต่อไป 
  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 010/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 ดังกล่าว ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555  มมีติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบดี  เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอชื่อ
บุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ                        
และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  โดยแจ้งประกาศให้คณะ/วิทยาลัย
ดําเนินการแล้ว            

ระเบยีบวาระที่ 4.2.7  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

ดังนี้ 
(1)  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ       ประธาน 
(2)  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ       กรรมการ 
(3)  นายลี  ซอง  ไทย   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
(4)  นายนภดล  ศรีภัทรา  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
(5)  นายสุราษฎร์  ฉิมพลีศิริ  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
(6)  หัวหน้าสํานักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ                  

และเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการให้สอดคล้อง                    

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะวิทยาการจัดการ  หรือตามทีค่ณบดีคณะวิทยาการ                 

จัดการมอบหมาย 
2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

(1) คณบดีคณะนิติศาสตร์        ประธาน 
(2) รองคณบดคีณะนิติศาสตร์       กรรมการ 
(3)  ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสด์ิ    (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(4)  รศ.พินิจ  ทิพย์มณี    (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(5)  ผศ.ดร.อิสระพัฒน์  ธีรพัฒน์สิริ  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(6) หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์      กรรมการ                  

และเลขานุการ 
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หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้อง                   

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 2.  พัฒนา  ติดตาม  และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร์   

3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง- 
ศิลปวัฒนธรรม  

4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะนิติศาสตร์   

 6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะนิติศาสตร์  หรอืตามที่คณบดีคณะนิติศาสตร์  
มอบหมาย 
 นายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 011/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะ                  
กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 และคําสั่งสภาฯ ที่ 012/2555 เรือ่ง                  
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  ลงวันที่ 25 เมษายน 2555  เรียบร้อยแล้ว  สํานักงานสภาฯ    
แจ้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และคณบดีคณะนิติศาสตร์ทราบคําสัง่เพื่อดําเนินการแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทราบต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 ที่ประชุมมีมติ 
1. เห็นชอบการอนุมัติให้ปรญิญา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  

ดังนี้   
   ระดับปริญญาตรี        จํานวน   15   คน   
   ระดับบัณฑติศึกษา (สําหรบัผู้สําเร็จการศกึษาที่ทาํภาคนิพนธ์) จํานวน 16  คน ประกอบด้วย 

  -  ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   10 คน 
-  ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    5     คน 
-  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1     คน 

2. อนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์)  
จํานวน 10  ราย  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (2.1)  มอบบณัฑิตวิทยาลัยไปดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ                                  
ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ  โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน โดยทําหน้าที่ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา                      
แต่ละราย 
    (2.2)  กรณีมขี้อผิดพลาดที่ไม่ใช่เทคนิควิธีการตามกระบวนการวิจัยเชิงโครงสร้างรูปแบบ                            
การวิจัยให้ประสานแก้ไขปรบัปรุง  และเมือ่แก้ไขปรับปรุงแล้วจึงอนุมัติผลการศึกษาได้  โดยไม่ต้องเสนอ                         
สภามหาวิทยาลัยอีก 
    (2.3)  กรณีมขี้อผิดพลาดในเทคนิควิธีของกระบวนการวิจัยเชงิโครงสร้างรูปแบบการวิจัย                             
ให้ประสานกับนักศึกษาผู้เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา                            
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบ                               
เพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูล                    
เพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป 
 



 

 

10 
 

 

 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน 
มติของสภามหาวิทยาลัย  กรณีที่ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอเอกสารบทคัดย่อของผู้ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร                 
ระดับบัณฑิตศึกษา  ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาด้วย 
 

3.1.1 (2)  เรือ่งสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 4/2555 : ตาราง 
              เปรียบเทยีบจํานวนอาจารย์ต่อกลุ่มเรียนและต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
              สุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2555 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่  25  เมษายน  2555  
ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (2) มมีติ “ให้มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการรับนักศึกษาใหม ่ภาคปกติ ประจําปี               
พ.ศ. 2555 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  โดยมขี้อมูลเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษากับจํานวนอาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชาว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมกันหรือไม ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใหส้ภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายในการ             
จัดการศึกษาต่อไป” นั้น 

บัดนี้  สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทําตารางเปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ต่อกลุ่มเรียน
และต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2555 และสรุปจํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง/
หลักสูตรใหม่ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน TQF  เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. อาจารย์ประจําสาขาวิชาในบางสาขาวิชามีอาจารย์ไม่ครบ 5 คน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF                         
มหาวิทยาลัยควรบรรจุอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและจํานวนนักศึกษา    
 2. มหาวิทยาลยัรับนักศึกษาใหม่ปี 2555 ไมส่อดคล้องกับแผนการรับนักศกึษาปี 2555  โดยเพิ่ม                
กลุ่มเรียนมากกว่าแผนที่กําหนดไว้  ซึ่งอาจมีผลกระทบกับอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ  ที่ต้องมีภาระงานสอน
เพิ่มขึ้นและมผีลกระทบกับการจัดการคุณภาพการศึกษาได้ 

3. สภามหาวิทยาลัยฯ  ควรกําหนดนโยบายในการรับนักศึกษาใหม่และควรมีกระบวนการคัดกรอง
นักศึกษารวมทัง้การพิจารณาเกี่ยวกับความประพฤติ  ความสนใจในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา เป็นต้น และควร
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั 

4. สภามหาวิทยาลัยฯ  ควรพิจารณากําหนดสัดส่วนภาระงานสอนของอาจารย์ให้ชัดเจน 
5. ควรเสนอเรื่องนี้บรรจุเป็นวาระเชิงนโยบายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบและมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ             
ไปพิจารณาเพื่อกําหนดเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 3.1.1 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ฯ  ครั้งที่ 4/2555 : ระเบียบวาระที ่                 
                       4.2.3 พจิารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการ กรรมการของคณะกรรมการและประธาน 
                       อนุกรรมการ อนุกรรมการของคณะอนุกรรมการ แทนผู้พน้จากตําแหน่ง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์) มขี้อสังเกตว่าคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ที่สภาแต่งต้ัง  และมอบหมายให้คณะกรรมการไปพิจารณาดําเนินการนั้น  ขอใหค้ณะกรรมการดําเนินการ   
ตามมติสภาฯ  โดยเร็วตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  ได้ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะต่างๆ                             
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่แล้ว  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไม่ควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว                           
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เพียงเพราะปัญหาการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  และสภาฯ  ควรกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์                        
ด้านภาระงานสอนของอาจารย์ด้วย 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

3.2.1 เพื่อทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ภามหาวิทยาลัย  
        แต่งตั้ง 

-ไม่ม-ี 
 

 3.2.2 เพื่อพิจารณา 
-ไม่ม-ี 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
                  -ไม่มี- 
 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดให้บัณฑิตวิทยาลัย    
คณะ สํานักและสถาบัน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําส่วนราชการนั้นคณะหนึ่ง องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีการได้มา อํานาจและ
หน้าที่ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตลอดจน                  
การประชุมคณะกรรมการประจําส่วนราชการและการจดัระบบบริหารงานในส่วนราชการ ดังกล่าว ให้เป็น                 
ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการ ที่เป็นผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม” 
 กรณีดังกล่าวได้กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการ                 
ประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานกั วิทยาลัย ศนูย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น                        
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับองค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง                      
และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้แล้ว 
 บัดนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ                    
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ังกรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารทาบทามแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลย ี
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
สุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     ประธาน 
 2. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
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 3. รศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง    (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 4. ดร.กฤษดา  สังข์สิงห ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 5. นางสาวปิยนาถ  ลีวิวัฒน ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 6. นายเอกพจน์  ยอดพินิจ  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
 7. หัวหน้าสํานกังานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   
 1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนา  ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยสีารสนเทศ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพือ่นําเสนอต่อสภาวิชาการ 
 5. ใหค้ําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตามที่คณบดี              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย 
 

4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2555                
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
007/2555  เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่  25  เมษายน  2555 โดยให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามคําสั่งนี้ เพื่อเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ป็นบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย นั้น 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามคําสั่งดังกล่าว                     
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2555 เพื่อให้คณะกรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ป็นบุคคลภายนอก                          
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้เลือก  นายชุมพล  กาญจนะ                 
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง  นายชุมพล  กาญจนะ  เป็นประธานกรรมการ                    
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  นายชุมพล  กาญจนะ  เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      พิจารณาอนุมัติให้ปรญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา               
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ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554                    
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554  ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดบัอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดบับัณฑิตศึกษาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม      
พ.ศ. 2555  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  66  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555               
ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  9  คน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
สภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตตามเอกสารการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลยั                   

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
1. วิทยานิพนธ์  การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเครือข่าย              

สังคมออนไลนเ์ฟซบุ๊คของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 3  ของนางสาวปุณฑ์ทอง  ทองกลิ่น 
ควรปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา                  
โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบทคัดย่อประกอบการพิจารณาอนุมัติน่าจะไม่เหมาะสม                 
เนื่องจากก่อนที่บัณฑิตวิทยาลยัจะขอเสนออนุมัติให้ปริญญานั้น  ได้ผ่านขั้นตอนของมาตรฐานการศึกษา                 
ระดับบัณฑิตศึกษาและขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ที่กํากับคุณภาพอยู่แล้ว และการนําบทคัดย่อมาอภิปราย
จุดเด่น  จุดด้อย  โดยไม่มีผู้เกีย่วข้องร่วมช้ีแจงด้วยจึงไม่เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้วิจัยและอาจเป็นปัญหา              
เกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยได้ 

มติที่ประชุม 
  1. สภามหาวิทยาลัย ฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ  ดังนี้   

   ระดับปริญญาตรี        จํานวน   66   คน   
   ระดับบัณฑติศึกษา  จํานวน  9  คน  ประกอบด้วย 

  -  ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    4   คน  
-  ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    3    คน  
-  ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1     คน 
-  ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    1     คน 

 2. มอบเลขานุการสภาฯ ประสานกับบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประสานกับผู้เกี่ยวข้องให้ผู้วิจัย                          
ปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา 
มหาวิทยาลัย 
 3. มอบฝ่ายเลขานุการสภาฯ  เสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยให้เสนอ                    
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
      (ไตรมาส 2 ต้ังแต่ 1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม  2555) 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  
จํานวน 696,793,190 บาท  (หกร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จําแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 327,749,700 บาท  (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย  จํานวน  369,043,490  บาท (สามรอ้ยหกสิบเก้าล้านสี่หมื่นสามพันสี่ร้อย 
เก้าสิบบาทถ้วน)  โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงานได้ใช้งบประมาณ   
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกบั 6 ประเด็นยทุธศาสตร์ 6  ผลผลิต             
ที่จะต้องส่งมอบต่อสํานักงบประมาณเมื่อสิน้ไตรมาส 4  
 มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดนี้สิ้นไตรมาส 2  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555  ไตรมาส 2  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2555  – วันที่  31  
มีนาคม  2555  เพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎษร์ธานี
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป  

มติที่ประชุม 
 รับทราบการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 2) 
 

5.2  เพื่อทราบการพิจารณาบรรจุและแตง่ตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการ 
บริหารงานบคุคลประจาํมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา   
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 6 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)                    
มีอํานาจและหน้าที่ตาม (3) คือ “พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุ แต่งต้ังถอดถอนข้าราชการ                      
ต้ังแต่ระดับ 9 ลงมา และแต่งต้ังถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับรองศาสตราจารย์ลงมา และพนกังาน
มหาวิทยาลัยทกุตําแหน่ง” 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552                
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแต่งต้ังบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ 
 สําหรับมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่เห็นชอบให้บรรจุ                 
แต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2554 (ประชุมครั้งที่ 9/2554                      
– ครั้งที่ 11/2554) จํานวน 23 ราย ได้แจง้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2555                      
เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ (ครั้งที่ 5/2555) เป็นมติ              
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่เห็นชอบให้บรรจุแต่งต้ังบุคคลเป็น                  
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่เดือน มกราคม 2555 – เดือนมีนาคม 2555 (ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2555                       
– ครั้งที่ 3/2555)  จํานวน  26  ราย ประกอบด้วย 
 1. สายวิชาการ (ผูส้อน) จํานวน  4  ราย 
 2. สายสนับสนุน   จํานวน  22  ราย 

(ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระนี้) 
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มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่ม-ี 
    

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2555  ในวันจันทร์ ที ่ 11  มถิุนายน  พ.ศ.  2555                     
เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


