
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 1/2557

วันอังคาร ท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 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. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ 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. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

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

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม
ผูรวมประชุม

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.อัคคกร  ไชยพงษ รองคณบดีคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
2. รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง อาจารยประจําคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
3. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3
4. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. ดวยมีพระราชกฤษฎีกา  วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไดเปดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร  และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรใหม จึงกําหนดปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  รวมท้ังสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกลาว

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 41 มอดินแดงเกมส ในระหวางวันท่ี 13 – 26 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน  ซึ่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสามารถควาเหรียญรางวัลมาไดถึง 17 เหรียญ ประกอบดวย
8 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน  และ 3 เหรียญทองแดง  ซึ่งอยูในลําดับท่ี 13 และไดรับถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทกรีฑาหญิง
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3. นายกสภามหาวิทยาลัยพรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดไปศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยในประเทศพมา  ในระหวางวันท่ี 21 – 23 มกราคม  พ.ศ. 2557 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการกับ Yangon University of Foreign language
(Republic of the Union of Myanma) ซึ่งการศึกษาดูงานดังกลาวเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของ
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งสถาบันภาษาท่ีเนนการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  และภาษา
ในกลุมประเทศอาเซียน

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 13/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 13/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันพุธ

ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 6 ขอ 4 เพ่ิมเติมคําในทายขอความวา “ใชหรือไม”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 13/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 13/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษและศาสตราจารย
พิเศษ  พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมติใหคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับไปพิจารณาปรับปรุง “ราง”
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษและศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 1/2557 ในวันท่ี
28 มกราคม 2557 เพ่ือพิจารณารางขอบังคับฯ  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษและศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. ....

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องนโยบาย
กับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ.
2559) เพ่ิมเติม ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องนโยบาย
กับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ.
2559) เพ่ิมเติม ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ

นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพ่ิมเติมเรียบรอยแลว และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยสงประกาศใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแจงกองนโยบายและแผน และหนวยงานทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยกําหนด  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับบัญชีอัตรา
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยกําหนด
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มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่องการกําหนดบัญชีเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2557 และแจงหนวยงานทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
3. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
4. รศ.ดร.สุพักตร  พิบูลย ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
5. รศ.ดร.วันเพ็ญ  แกวปาน ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
6. ผศ.ดร.วิพุธ  อองสกุล ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
1. กําหนดนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  ใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
3. สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง -

ศิลปวัฒนธรรม
4. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย
นายกสภาฯ ลงนามในประกาศ สภาฯ ฉบับท่ี 011/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัยเรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงประกาศใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบและแจงหนวยงาน
/บุคคลท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรับโอนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ รับโอนขาราชการพลเรือน
ในสถาบัน อุดมศึกษา และแจงผลการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 0149
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 0121
และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณากําหนด

สาขาวิชาอ่ืนๆ ได นอกจากท่ีกําหนดขางตน  หากมีความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินการรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่องรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภท
วิชาการ  ลงวันท่ี 6 มกราคม 2557 โดยลงประกาศในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี  จํานวน 137 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
12 คน
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้

(1) สายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน 50 อัตรา  มหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกอาจารย
ประจําตามสัญญาโดยการสอบเฉพาะในสาขาวิชา จํานวน 36 อัตรา  สอบคัดเลือกอาจารยประจําตาม
สัญญา รวมภายในคณะ จํานวน 10 อัตรา และประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก จํานวน 4 อัตรา

(2) สายวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 10 อัตรา มหาวิทยาลัยสรรหา/คัดเลือกตาม
ความตองการของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากสาขาท่ีมีความจําเปน  ขาดแคลนและตองพัฒนา

(3) สายสนับสนุน  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จํานวน 40 อัตรา มหาวิทยาลัยดําเนินการ
คัดเลือกจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  โดยการประเมินผลงานของบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแบงเปน
3 สวน  คะแนนเต็ม 100 ดังนี้

(1) สอบสัมภาษณ 30 คะแนน
(2) สอบภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
(3) ประเมินจากผลงานทางวิชาการ 40 คะแนน (ตํารา  เอกสารประกอบการสอน วิจัย

บทความ ฯลฯ)
มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่องรับสมัครอาจารยประจําตามสัญญาเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันท่ี 18 มกราคม 2557 โดยลงประกาศในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 003/2556 ลงวันท่ี
27 มิถุนายน 2556 และฉบับท่ี 007/2556 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2557 ไดพิจารณารายงานผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลนโยบาย
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กับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2556 – 2559) ไตรมาส 1
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบผลการดําเนินงาน  ดังนี้
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 7.27 ไมบรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 1.82 และเปนตัวชี้วัดท่ีอยูระหวางการดําเนินการ 50 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.91 จําแนก
ตามรายละเอียดตามนโยบาย  ดังนี้

1. ดานการผลิตบัณฑิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดเพ่ือการดําเนินงาน  จํานวน 16 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการบรรลุตัวชี้วัด  จํานวน 2

ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 12.5 และเปนตัวชี้วัดอยูระหวางการดําเนินงาน (n/a) จํานวน 14 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 87.50

2. ดานการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเพ่ือการดําเนินงาน  จํานวน 8 ตัวชีว้ัด  เปนตัวชีว้ดัท่ียังตองรอผลการดําเนินงาน (n/a)

ทุกตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 100
3. ดานการถายทอดองคความรู  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเพ่ือการดําเนินงาน  จํานวน 10 ตัวชี้วัด  เปนตัวชีว้ัดท่ียังตองรอผลการดําเนินงาน (n/a)

ทุกตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 100
4. ดานการแขงขันในประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดเพ่ือการดําเนินงาน  จํานวน 4 ตัวชี้วัด  เปนตัวชี้วัดท่ียังตองรอผลการดําเนินงาน (n/a)

ทุกตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 100
5. ดานการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดเพ่ือการดําเนินงาน  จํานวน 17 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการบรรลุตัวชี้วัด  จํานวน 2

ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 11.76 และเปนตัวชี้วัดอยูระหวางการดําเนินงาน (n/a) จํานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 88.24

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรไปดําเนินการแตงตั้งบุคคลผูมีหนาท่ีใหขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ของนโยบายแตละดานเพ่ือใหมีผูรับผิดชอบและมีขอมูลท่ีเปนเอกภาพ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยสวัสดิการท่ีพักอาศัย

ของบุคลากร  พ.ศ. ....
ดวยขณะนี้มหาวิทยาลัยไดจัดท่ีพักอาศัยเพ่ือเปนสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ท้ังท่ี

เปนท่ีพักภายในบริเวณมหาวิทยาลัย  และท่ีพักบริเวณของมหาวิทยาลัยท่ีอยูภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
(ราชพฤกษวิลเลจ) แตขณะนี้การดําเนินงานดานสวัสดิการดังกลาวยงัไมมีระเบียบในการดําเนินการท่ีชัดเจน

เพ่ือใหระบบการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสมและเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงิน
และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 12
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คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี
25 ธันวาคม 2556 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
สวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ออกบังคับใชตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดในใบสมัครการรับสมัครบุคลากร (พนักงานมหาวทิยาลัย) วามหาวิทยาลัย

ไมมีพันธะการจัดสวัสดิการท่ีพัก และบุคลากรไมสามารถเรียกรองสวัสดิการท่ีพักได
2. มหาวิทยาลัยควรรื้อถอนบานพักภายในบริเวณมหาวิทยาลัยท่ีมีความทรุดโทรม และสนับสนุน

ใหบุคลากรซื้อบาน โดยมหาวิทยาลัยประสานหรือหารือกับสถาบันการเงินเพ่ือหาแนวทางใหบุคลากรกูเงิน
ซื้อบานในอัตราดอกเบี้ยต่ํา

3. มหาวิทยาลัยควรจัดเก็บคาใชจายอ่ืนๆ เชน  คาไฟฟา  คาน้ํา  คาบํารุงท่ีพัก ตามคาใชจายจริง
ซึ่งมหาวิทยาลัยไมควรใชเงินรายไดไปสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว

4. มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการสวัสดิการท่ีพักอาศัยฯ ควรกําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการ
ท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากรเปนการชวยเหลือชั่วคราวสําหรับบุคลากรท่ีมีเงินเดือนนอยและเปนบุคลากรท่ีมี
ความจําเปนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

5. ใหแกไข“ราง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยสวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร
พ.ศ. .... ในขอ 6 เปน “ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธาน”ี ประกอบดวย

(1) อธิการบดี  เปนประธาน
(2) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เปนรองประธาน
(3) รองอธิการบดี จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ
(5) ผูแทนผูพักอาศัย จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ
(6) นายกสโมสรบุคลากร  เปนกรรมการ
(7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ
(8) ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(9) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(10) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยสิน  เปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑ  วิธีการไดมาและวาระการดํารงตําแหนงของผูแทนผูพักอาศัยตามขอ 6 (5)

ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย”
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยสวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร

พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงระเบียบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ  พ.ศ.  ....

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 53 ไดกําหนดให “ศาสตราจารย  ซึ่งมี
ความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัย
อาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาท่ีศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติได”
และมาตรา 53 วรรคสองกําหนดให “คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย”

กรณีดังกลาว คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาและเห็นชอบใหเสนอรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ
พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ เพ่ือพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาออกใชบังคับ

คณะกรรมการรางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน
2556 ระเบียบวาระท่ี 4.1 มีมติมอบเลขานุการหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตีความคําวา
“ศาสตราจารย” ในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปนศาสตราจารย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเทานั้น  หรือศาสตราจารยของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ  ในประเทศไทย
และตางประเทศกอนนําเสนอคณะกรรมการฯ  จัดทําขอบังคับนี้อีกครั้ง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยเรื่องขอหารือการแตงตั้ง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509.6(2.8)/19223
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2556) ความวา “...การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแหงใดใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณเพ่ือเชิดชูเกียรตินั้น จะตองแตงตั้งจากผูซึ่งเคยเปนศาสตราจารย
ประจําและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงนั้นแตภายหลังไดพน
จากตําแหนงคณาจารยประจําไปโดยไมมีความผิดเทานั้น”

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 25
ธันวาคม 2556 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ  พ.ศ.  .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหปรับปรุงแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ  พ.ศ.  .... ดังนี้
1. ขอ 3 แกไขคํานิยามคําวา “คณะ” ใหหมายรวมถึง วิทยาลัยและสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีหนาท่ีจัดการเรียนการสอน
2. ขอ 5 (3) แกไขเปน “ผูแทนสภาวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนกรรมการ”
3. ขอ 5 (4) แกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกในสาขาวิชาท่ีจะแตงตั้งศาสตราจารย

เกียรติคุณ 1 คน  เปนกรรมการ”
4. ขอ 6 ใหสลับขอ (1) กับขอ (2)
5. ขอ 7 ตัดคําวา “ทางวิชาการ” ออก
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและ

วิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม

พ.ศ. 2557)
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปน
ในการวางแผนหลักสูตรในดานตางๆ ไดแก

(1) สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(2) สถานการณทางการเมือง
(3) สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จึงไดจัดทําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2556 ใหคณะนิติศาสตร
ไปปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ตามขอเสนอแนะของ
สภาวิชาการ  และสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติ
เห็นชอบใหเสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ตอสภามหาวิทยาลัย
และหลักสูตรดังกลาวไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2557 เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2557)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหคณะนิติศาสตรพิจารณาแกไขปรังปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม

พ.ศ. 2557) ดังนี้
1. หนา 11 วิชาระเบียบวิธีวิจยัทางกฎหมาย ใหเปลี่ยนเปนวิชาคอมพิวเตอร และวิชาภาษา

อังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตามโครงสรางหลักสูตรของบัณฑิตศึกษา
2. หนา 11 วิชาระเบียบวิธีวิจยัทางกฎหมาย  ควรเปนวิชาท่ีนับหนวยกิตเพ่ือใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร
3. ควรเขียนโครงการสรางหลักสูตรแผน ก และแผน ข แยกออกจากกันใหชัดเจน
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4. ในระยะเริ่มแรกควรเปดสอนเฉพาะแผน ก เทานั้น  เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูดานงานวิจัย
เนื่องจากอาจารยประจําคณะนิติศาสตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย

5. การเปดในชวงแรกควรรับนักศึกษาจํานวนไมมากนักเพ่ือใหอาจารยมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในการทําผลงานทางวิชาการและดูแลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใหมีคุณภาพ

6. อาจารยประจําหลักสูตรควรมีขอมูลผลงานทางวิชาการประกอบดวย
7. หนา 34 อาจารยประจําควรเรียงลําดับตามตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งอาจารยท่ีสามารถสอน

ในระดับบัณฑิตศึกษาไดตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการ
8. ใหตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษในชื่อรายวิชาใหถูกตอง
9. ใหกําหนดเงื่อนไขในแผน ก วาผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองเผยแพรผลงานวิทยา

นิพนธหรือบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตองไดรับการตีพิมพ
หรือยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม (Proceedings)

10. ใหแกไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) ใหเปนไปตามมติ
คณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะทํางานตรวจหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้

(1) รศ.ปราณี   เพชรแกว รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธาน
(2) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(3) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ

และเลขานุการ
2. ใหคณะนิติศาสตรแกไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอคณะทํางานตรวจหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ดวยผูบริหารตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งเปน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จะตองมีมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด
ซึ่ง ก.พ.อ. ไดกําหนดไวเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2553 โดยกําหนดใหผูดํารงตําแหนงผูบริหารตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี จะตองมีมาตรฐานกําหนดตําแหนงดานตาง ๆ ดังนี้

1. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
(1) ดานแผนงาน
(2) ดานบริหารงาน
(3) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
3. ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

(ก.บ.ม. กําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2556)
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การดําเนินการเพ่ือเสนอบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี จะตองดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. 2556 ซึ่งบุคคลท่ีจะไดรับการประเมินและเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีจะตองมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ.อ. กําหนดดังกลาวแลว (เอกสาร
รายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้)

อยางไรก็ดี ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณลักษณะ
เปนไปตามมาตรฐานดังกลาว และดวยเหตุดังกลาวมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แตงตั้งผูดํารงตําแหนงท่ีอางตามมาตราดังกลาว
“รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี” อีกหนึ่งตําแหนงซึ่งตองไมเกิน 180 วัน ซึ่งกรณี
ดังกลาวทําใหการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดีไมตอเนื่อง

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง ดร.บรรเจิด เจริญเวช ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงอาจารย ใหรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

มติท่ีประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยฯ มอบคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ  จัดทํา “ราง”

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เก่ียวกับการรักษาราชการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติ
การแทน และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตางๆ  ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช
ในการแตงตั้งบุคคลใหรักษาราชการแทนในตําแหนงตางๆ

2. ในชวงท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสามารถมอบหมาย
งานใหผูบริหารหรือผูชวยผูบริหารตําแหนงอ่ืนใด ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
อีกหนาท่ีหนึ่ง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของ
สภาวิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 31 คน
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กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดนําเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม  พ.ศ. 2557 พิจารณา
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 12 คน  ดังนี้

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรแจงอาจารยท่ีปรึกษาใหกําชับนักศึกษาทําหัวขอวิทยานิพนธท่ีสามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกรและทองถ่ินไดจริง
2. หัวขอวิทยานิพนธท่ีจะทําการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไมควรวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ”
3. บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดการประชุมอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาปละ 1 ครั้ง  เพ่ือให

อาจารยทราบถึงระเบียบ  ขอบังคับ นโยบายและทิศทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธแตละสาขา
4. การเผยแพรบทความทางวิชาการ  ควรลงตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล

ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI)
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 31 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 คน ดังนี้

(1) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน
(4) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ไตรมาส 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – วันท่ี 31 ธันวาคม 2556)
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 จํานวน 961,284,084 บาท ( เการอยหกสิบเอ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนสี่พันแปดสิบสี่
บาทถวน) จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 509,244,700 บาท (หารอยเกาลานสองแสนสี่หม่ืน
สี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) และเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 452,039,384 บาท (สี่รอยหาสิบสองลาน
สามหม่ืนเกาพันสามรอยแปดสิบสี่บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน
13 หนวยงานไดใชงบประมาณ สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิตท่ีจะตองสงมอบตอสํานักงบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีมาตรการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจํารายเดือน
ไตรมาส  และประจําปของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดในแตละไตรมาส
บัดนี้สิ้นไตรมาส 1 แลว  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2557
ไตรมาส 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพ่ือรายงานการใชจายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและงบลงทุนจากงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2557 และเงินกันไวเบิก
เหลื่อมปใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทราบและใหขอเสนอแนะ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจําไดเสนอท่ีประชุม กรณีท่ีมีบันทึกขอความ

ของอาจารยถึงมหาวิทยาลัย  เก่ียวกับจรรยาบรรณของอาจารยในการคัดลอกผลงานวิจัย  ซึ่งมีผลกระทบ
ตอภาพลักษณและการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมจึงมีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องดังกลาว
และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 2/2557 ในวันอังคาร ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


