
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 7/2556

วันพฤหัสบดี ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
8. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

10. ผศ.สมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

11. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

12. ผศ.ดร.ราตรี นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

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

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม
8. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ลาประชุม

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานกลาวชื่นชมมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดเตรียมการในการดําเนินการ

ดานอาคารสถานท่ีในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต
ประจําป 2556 ในระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอย

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เฝารับเสร็จ ฯ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ในวโรกาสเสด็จ ฯ  พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต ประจําป 2556 ในระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 ณ หอประชุม
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และขอเชิญรวมเปนเกียรติเพ่ือแสดงความยินดีแกบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร ท่ี 28 มิถุนายน
พ.ศ. 2556 ภาคเชา และในวันพฤหัสบดี ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 18.00 น. ขอเชิญกรรมการ
สภาฯ รวมงานเลี้ยงสังสรรคเพ่ือแสดงความยินดีแกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ณ  โรงแรมวังใต และในวันท่ี
30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รวมเขาเฝาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ถายภาพ
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดดําเนินการสงเรื่องขอความอนุเคราะหใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการแกตางในคดีปกครองแทนมหาวิทยาลัย  คดีหมายเลขดําท่ี 21/2556 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ
2556 ณ  สํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราชเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามหนังสือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561/1259 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2556)

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 6/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

อังคาร ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 21 ระเบียบวาระท่ี 6.1 มติท่ีประชุม

ขอ 1 แกไขเปน “มหาวิทยาลัยควรเปดสอนสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของผูประกอบการ
และสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและสังคม  เชน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน  โดยคํานึงถึงความตองการของทองถ่ินและขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตดวย”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 6/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมตมิอบคณะกรรมการจัดทํา
รางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปพิจารณาทบทวนและมีมติใหชัดเจนในการ
เสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยเฉพาะความในขอ 5 วรรคสี่ “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสามคนดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตาม (4) และ (5)”

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับฯ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 6/2556 ในวันท่ี 27
มิถุนายน 2556 เพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยเฉพาะความในขอ 5 วรรคสี่ “ใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตาม (4) และ (5)” และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ
2. รศ.ปราณี   เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

3. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ คณาจารยประจํา กรรมการ
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4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
5. อาจารยศุภชัย   ดําคํา หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
8. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
9. เจาหนาท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี : ดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” ตามความ
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตาม
คําสั่งสภาฯ ท่ี 020/2556 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556) ในการประชุมเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556
ไดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 พิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหนายกสภาฯ แตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) โดยแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะ
ของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555)
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.3
ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะ
ของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555)
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี
30 มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 112 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือดําเนินการ

ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6.1 รายงานขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา จํานวนอาจารยและความพรอม
ของสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ประจําปการศึกษา 2556
ท่ีประชุมมีมตริับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรเปดสอนสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของผูประกอบการ  และสอดคลอง
กับสถานการณเศรษฐกิจและสังคม  เชน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โดยศึกษาขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตดวย

2. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหองปฏิบัติการเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยควรจัดรถบัสสงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปยังอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  ในเวลา

19.00 น. (หลังเลิกเรียนคาบเรียนสุดทาย)
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 6.2 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ณ  มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ มหาวทิยาลัย
ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

มหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญและประสานงานกับกรรมการสภาฯ ในการไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในระหวางวันท่ี 6 – 13 กรกฎาคม 2556 เรียบรอยแลว แตเนื่องจากสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน) ไดเกิดเหตุแผนดินไหวในชวงตนเดือนมิถุนายน 2556 และเพ่ือความปลอดภัยของกรรมการสภาฯ
มหาวิทยาลัยจึงเลื่อนกําหนดการศึกษาดูงานดังกลาว และขอหารือกับสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดการ
ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพื่อนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้งเปน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2556

ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
(คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ี 020/2556 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556) เพ่ือ “ดําเนินการ
ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน “คณะ
กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย”ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556”

คณะกรรมการตามคําสั่งดังกลาวในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556
ใหเสนอชื่อบุคคลท่ีคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยไดเคยแตงตั้งใหสรรหาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี  และผลงานของมหาวิทยาลัยไดทาบทามและตอบรับการทาบทามแลว
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 และเสนอ
รองศาสตราจารยศศิธร  วรรณพงษ  เพ่ิมเติม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบใหนายก
สภามหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้งเปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย” ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการฯ : ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (ความรูความเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารการศึกษา)

2. กรรมการ
(1) รองศาสตราจารย ดร.สุมนต  สกลไชย (ความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหาร , วิทยาศาสตร

(เภสัชศาสตร)
(2) รองศาสตราจารย ดร.อมรา   ชางทรัพย (ความรูความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร)
(3) รองศาสตราจารย ดร.ประวิต   เอราวรรณ (ความรูความเชี่ยวชาญดานการวิจัย , ศึกษาศาสตร)
(4) รองศาสตราจารย ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ (ความรูความเชี่ยวชาญดานการวิจัย

และวิศวกรรมศาสตร)
(5) รองศาสตราจารยศศิธร   วรรณพงษ (ความรูความเชี่ยวชาญดานพยาบาลศาสตร)
(6) รองศาสตราจารยสุขจิตต  ณ นคร (ความรูความเชี่ยวชาญดานการบัญชี , บริหารธุรกิจ)
(7) ดร.อุทัย   ดุลยเกษม (ความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหาร , ศึกษาศาสตร)
(8) ดร.จํารัส  นองมาก (ความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหาร)
(9) ดร.เทิดชาย   ชวยบํารุง (ความรูความเชี่ยวชาญดานการจัดการทองเท่ียว)
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบบุคคลเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศแตงตั้งบุคคลเปนคณะ

กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.สุมนต  สกลไชย กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.อมรา   ชางทรัพย กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ประวิต   เอราวรรณ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ กรรมการ
6. รองศาสตราจารยศศิธร   วรรณพงษ กรรมการ
7. รองศาสตราจารยสุขจิตต  ณ นคร กรรมการ
8. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม กรรมการ
9. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการ
10. ดร.เทิดชาย   ชวยบํารุง กรรมการ
11. อาจารยศุภชัย  ดําคํา เลขานุการ
12. เจาหนาท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา (3 คน) ผูชวยเลขานุการ
13. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (1 คน) ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา 39 และมาตรา 50
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 9

3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.  ....

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556
ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2556 เพ่ือใช “กําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหดํารงตําแหนง
ท่ีสูงข้ึนของขาราชการสายสนับสนุนอาทิ เชน  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  หรือการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญงาน
ชํานาญงานพิเศษ  ชํานาญการ  และชํานาญการพิเศษ”

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการบริหาร
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ขอ 25 ไดกําหนดให “การประเมินเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการหรือตําแหนงความกาวหนาของตําแหนงประเภทสนับสนุน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย”

กรณีดังกลาว  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี
3/2556 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 ไดพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ. ....
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โดยสาระใหนําการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสงูข้ึน  ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ. 2556 มาบังคับใช
โดยอนุโลม  และคณะกรรมการรางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยฯ ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี
28 พฤษภาคม 2556 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.   ....
จากรางท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เสนอ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ....
เพ่ือบังคับใชตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ

การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.  ....

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาประกาศแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ จากผูบริหาร

หรือคณาจารยประจําคณะ
ดวยกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารและคณาจารยประจําคณะ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 006/2554 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2554 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
ตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2556
(มาตรา 21 : กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได...)

เพ่ือใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารและ
คณาจารยประจําคณะ แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย สภาวิชาการ  พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดดําเนินการออก
“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง การเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
เปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย  และบัณฑิตวิทยาลัย
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 และออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0969/2556 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือ
คณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556” และคณะกรรมการ
ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งดังกลาวไดดําเนินการใหคณบดีประชุมผูบริหารและคณาจารยประจําของคณะ
/วิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือเลือกบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ
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สภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม
2556 และการดําเนินการดังกลาวไดรายชื่อบุคคลเรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาประกาศแตงตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ดําเนินการ ใหผูบริหารและคณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เลือกเปน
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบประกาศแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารย

ประจําคณะ ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานสภาวิชาการ
2. กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการ
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตย  หทัยวสีวงศ  สุขศรี กรรมการ
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี  พุมประไวทย กรรมการ
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  เนาวรัตน กรรมการ
(5) ผูชวยศาสตราจารยโสภณ  บุญล้ํา กรรมการ
(6) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการ
(7) อาจารยนุชนันท  สัจจาเฉลียว กรรมการ
(8) อาจารยเพชร  ขวัญใจสกุล กรรมการ

4.2.2 พิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและแตงตั้งคณะกรรมการ
ของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน
2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 3 คณะ  คือ

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 015/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)

2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 014/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)

3. คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)

สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และครั้งท่ี
4/2555 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2555 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 5 คณะ  คือ

1. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานวิชาการ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 040/2554 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554)

2. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 039/2554 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 016/2555
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)
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3. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานงบประมาณการเงินและ
ทรัพยสิน (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 037/2554 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554
และท่ี 017/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)

4. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 038/2554 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 018/2555
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)

5. คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารและพัฒนา (คําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 036/2554 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 019/2555
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555)

ตอมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 27
กุมภาพันธ 2556 ระเบียบวาระท่ี 6.2 : วาระการพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง สภามหาวิทยาลัยมีมติใหปรับปรุงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งโดยใหแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (คุณบัญญัติ จันทนเสนะ เปน
ประธาน  รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช  และ คุณชุมพล  กาญจนะ เปนกรรมการ)

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน (คุณดุสิต  เขมะศักดิช์ัย  เปน
ประธาน)

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  สวุรรณมาลา  ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  และ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  เปนกรรมการ)

สําหรับองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวใหมีผูแทนกรรมการสภาฯ  จากผูบริหาร 1 คน
กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา 1 คน  และกรรมการสภาฯ โดยตําแหนง 1 คน และใหเลขานุการ
สภาฯ  เปนเลขานุการคณะกรรมการท้ัง 4 ชุด  และมีรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ
ดานงานนั้นๆ เปนผูชวยเลขานุการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังนี้
1. ยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้

(1) คําสั่งสภาฯ ท่ี 015/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555

(2) คําสั่งสภาฯ ท่ี 014/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ลงวันท่ี
25 เมษายน 2555

(3) คําสั่งสภาฯ ท่ี 013/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555

(4) คําสั่งสภาฯ ท่ี 040/2554 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับงานวิชาการ  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554
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(5) คําสั่งสภาฯ ท่ี 039/2554 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 016/2555 เรื่องเปลี่ยนแปลงประธาน
ในคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา  ลงวันท่ี 25 เมษายน
2555

(6) คําสั่งสภาฯ ท่ี 037/2554 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับงานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 017/2555 เรื่อง
เปลี่ยนแปลงประธานในคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานงบประมาณ การเงิน
และทรัพยสิน  ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555

(7) คําสั่งสภาฯ ท่ี 038/2554 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 018/2555 เรื่องเปลี่ยนแปลงประธาน
ในคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล  ลงวันท่ี 25 เมษายน
2555

(8) คําสั่งสภาฯ ท่ี 036/2554 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับงานบริหารและพัฒนา  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 และท่ี 019/2555 เรื่องเปลี่ยนแปลงประธาน
ในคณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารและพัฒนา ลงวันท่ี 25 เมษายน
2555

2. แตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2556
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 ดังนี้

(1) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
(2) คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน
(3) คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับ
(4) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาทางวิชาการ

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้

(1) นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(3) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
(4) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ
(5) ดร.วัฒนา   รัตนพรหม กรรมการสภาฯ ตามมาตรา ๑๖ (๓) แหง กรรมการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(6) ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ ตามมาตรา ๑๖ (๓) แหง กรรมการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(7) อาจารยสมพร ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(8) อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(9) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
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(10) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
(11) ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ ผูชวยเลขานุการ
(12) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ
(13) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
1. ดําเนินการใหมีการจัดทําและพิจารณาเสนอรางนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบาย

ดานการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

2. ดําเนินการใหมีการจัดทําและหรือพิจารณาเสนอรางแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย

3. เสนอความเห็นเก่ียวกับการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับนโยบายและแผน
พัฒนามหาวิทยาลัย  การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการจัดทํา
รางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย

4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. เห็นชอบประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ดังนี้

(1) นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
(3) รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(4) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
(5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ
(6) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(7) ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(8) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(9) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
(11) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
(12) ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ ผูชวยเลขานุการ
(13) ผูอํานวยการกองคลัง ผูชวยเลขานุการ
(14) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
1. ดําเนินการใหมีการจัดทําและพิจารณาเสนอรางนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน

ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
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2. ดําเนินการใหมีการจัดทําและหรือพิจารณาเสนอรางแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับนโยบาย
การเงิน  งบประมาณและทรัพยสินท่ีจะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย

3. เสนอความเห็นเก่ียวกับการออกกฎ ระเบียบ  และขอบังคับเก่ียวกับการเงิน  งบประมาณ
และทรัพยสินตอคณะกรรมการจัดทําราง กฎ ระเบียบ และขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย

4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางกฎระเบียบและขอบังคับ  ดังนี้

(1) นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(3) รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(4) รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(5) นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(6) รศ.ศศิธร  วรรณพงษ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(7) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ
(8) รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แหง กรรมการ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(9) ผศ.สมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แหง กรรมการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(10) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
(11) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(12) อาจารยชาญชัย ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(13) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
(14) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และผูชวยเลขานุการ
(15) นิติกรมหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
(16) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
1. พิจารณาและจัดทํารางกฎ ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับ
2. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. เห็นชอบประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ดังนี้
(1) ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(3) ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(4) รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
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(5) รศ.ปราณี    เพชรแกว กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แหง กรรมการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(6) ผศ.สมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แหง กรรมการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

(7) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(8) อาจารยสมพร ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(9) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
(10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
(11) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ผูชวยเลขานุการ
(12) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
(13) เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
1. ดําเนินการใหมีการจัดทําและพิจารณาเสนอรางนโยบายพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการติดตาม

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายการพัฒนาวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
2. ดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดทําและหรือพิจารณาใหคําแนะนําเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ

พัฒนาวิชาการโดยเฉพาะการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
3. เสนอความเห็นเก่ียวกับการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับการพัฒนางาน

วิชาการตอคณะกรรมการจัดทําราง กฎ ระเบียบ และขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย
4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ท้ังนี้ คณะกรรมการทุกคณะดังกลาวควรจะพิจารณาเรื่องแตละกรณีใหเปนขอยุติในคณะกรรมการ

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือใหการดําเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 310 คน  และ



15

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 25 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 310 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 25 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 20 คน
(2) ปริญญาบริหารธุกิจมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน

และมอบบัณฑิตวิทยาลัยไปตรวจสอบขอมูลผูขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก
(วิทยานิพนธ) จํานวน 4 คน  ไดมีการลงตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธในวารสารวิชาการตามเกณฑหรือไม
หากลงตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเรียบรอยแลว  สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติใหปริญญา และหาก
ไมไดลงตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธในวารสารวิชาการ  สภามหาวิทยาลัยฯ ยังไมอนุมัติใหปริญญาจนกวา
จะไดลงตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธในวารสารวิชาการเรียบรอยแลว ท้ังนี้  ใหแจงผลการดําเนินการใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 พิจารณาเลื่อนกําหนดการไปศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ณ  มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ระเบียบ

วาระท่ี 6.2 มีมตเิห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในระหวางวันท่ี 6 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แตเนื่องจาก
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ไดเกิดเหตุแผนดินไหวในชวงตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือความปลอดภัย
ของกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกําหนดการศึกษาดูงานดังกลาว และไดประสานกับมหาวิทยาลัย
ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เลื่อนการศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย ฯ จากกําหนดดังกลาวเปนระหวาง
วันท่ี 13 – 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบการเลื่อนกําหนดการไปศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบเลื่อนกําหนดการไปศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ  มหาวิทยาลัย

ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ไปเปนระหวางวันท่ี 13 – 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2556
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ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 8/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
(วันเขาพรรษา) เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


