
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 1/2558

วันอังคาร ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หองประสิทธิภาพ อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
9. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

13. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. 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. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3

เวลา 13.00 น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดไปตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร ฯ รองคณบดีและคณาจารยใหการตอนรับ
และคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรฯ ประจําป 2556 ใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบและสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษาอุปกรณการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
อยูเสมอ

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรจัดทําวารสารวิชาการเปนของตนเองเพ่ือสนับสนุนใหอาจารย
มีแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเปนรายบุคคล
เก่ียวกับการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

4. สาชาวิชาเก่ียวกับ IT คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรบูรณาการยุบรวมสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ
คลายกันเปนสาขาวิชาเดียวกัน

5. ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรางหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ควรใหนักศึกษา
จากทุกคณะไดใชหองเรียนนี้รวมกัน

6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรใหอาจารยดาน IT สรางโปรแกรมเก่ียวกับขอมูลของอาจารย
นักศึกษา  การเรียนการสอน  เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหาร
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดโครงการ “พุมเรียงชุมชน

สองวัฒนธรรม” เพ่ือยอนรอยเสนทางธรรมทานพุทธทาส และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรวมกับ
จังหวัดสุราษฎรธานี และองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี
ณ  วัดตระพังจิก  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมงานตามกําหนดการดังกลาว

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีกําหนดจัดงาน “ราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 4” ในระหวางวันท่ี
12 – 14 กุมภาพันธ 2558 ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยในวันท่ี
14 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดเรียนเชิญ  ศ.ดร.ประสาท
สืบคา  มาบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการรับใชสังคม” จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ท่ีมีความสนใจรวมงานตามกําหนดการดังกลาว

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดลงนาม MOU กับ Japan College of Foreign Languages
เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกลาวมีชื่อเสียงทางดานการโรงแรม
การทองเท่ียว  และธุรกิจการบิน  และในโอกาสตอไปมหาวิทยาลัยจะทําความรวมมือในการพัฒนาสถาบันภาษา
และพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2557 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันอังคาร ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 12/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับ การรักษาพยาบาลของบุคลากรและบุคคลในครอบครัว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา
พยาบาลของบุคลากรและบุคคลในครอบครัว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากรและบุคคลในครอบครัว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ
ลงนามเรียบรอยแลว และแจงระเบียบใหหนวยงานทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการ
เปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ศึกษา พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเปลี่ยน
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ตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเปลี่ยน
ตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว  และสงขอบังคับใหกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2557 เรื่องแตงตัง้
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันท่ี 23 มกราคม 2557 ใหนายกสภาฯ
ลงนามเรียบรอยแลว

คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี
12 มกราคม 2558 ไดออกประกาศฯ  เรื่องการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 014/2557 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว

คณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2558 มีมติใหทาบทาม  ศ.เกียรติคุณ
ดร.สุมนต  สกลไชย  กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และใหทาบทาม รศ.ดร.ประดิษฐ  วรรณรัตน กับ รศ.ดร.ชวงโชติ
พันธุเวช  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอน
ครบวาระ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีประชุม
มีมตอินุมัติแตงตั้ง นายเกียรติศักดิ์ ดวงจันทร ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา  ตั้งแตวันท่ี 9 มีนาคม  พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยไดออก
คําสั่งฯ ท่ี 005/2558 เรื่องการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ลงวันท่ี 6 มกราคม
2558 เรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 220 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 24 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป
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มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 003/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ท่ี 007/2556 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม
2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบรายงาน
ผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 ดังนี้

(1) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย “นโยบายกับแนวทางการพัฒนา
และแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2556 - 2559)” ไตรมาส 1 - 4

(2) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 - 4
(3) พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2558 – 2561)
(4) พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2558
(5) พิจารณาโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะเกษตรอินทรีย

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน
2557) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 ดังนี้

(1) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

(2) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค พ.ศ. .... เสนอตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ
และขอบังคับ

(3) พิจารณาโครงการ “การเรียนรูสูอาเซียน ASEAN LEARNING” มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธานี
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

(4) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เสนอตอ
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

(5) พิจารณางบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 จากงบประมาณเงินสํารอง 20% เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

(6) พิจารณาผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 2 ตั้งแต 1
มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557) เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

(7) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
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(8) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับ

(9) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... เสนอตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

(10) พิจารณาเพ่ือขออนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ครั้งท่ี 2) เพ่ือสมทบโครงการกอสรางอาคาร 3 โครงการ และดําเนินการระบบประปาเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย

(11) พิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 3)
ตั้งแต 1 เมษายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบ

(12) พิจารณาผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

(13) พิจารณาเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับการเชาพ้ืนท่ีและบริการ ชั้น 11 อาคารสํานักงานของ
โครงการไอที สแควร กรณีการจายคาภาษีโรงเรือน เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

(14) พิจารณารายงานรายรับ - รายจายและรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

(15) พิจารณางบการเงิน (รายงานการเงินประจําป 2557) ของสํานักจัดการทรัพยสินเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย

3. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน
2557) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 ดังนี้

3.1 พิจารณาดําเนินการจัดทํารางขอบังคับเสนอสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  จํานวน 6 ฉบับ  ดังนี้

(1) วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2557
(2) วาดวย  การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน  พ.ศ. 2557
(3) วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม

ศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(4) วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย

พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2557
(5) วาดวย  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก ศูนย

หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(6) วาดวย  การเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
3.2 พิจารณาดําเนินการจัดทํารางระเบียบเสนอสภามหาวิทยาลัยออกระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี  จํานวน 8 ฉบับ  ดังนี้
(1) วาดวย สวัสดิการท่ีพักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. 2557
(2) วาดวย  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557
(3) วาดวย  กองทุนวิจัย นวัตกรรม  และงานสรางสรรค  พ.ศ. 2557
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(4) วาดวย  การรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2557

(5) วาดวย  กองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ. 2557
(6) วาดวย  กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
(7) วาดวย  การจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557
(8) วาดวย  เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากรและบุคคลในครอบครัว

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี

006/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557)
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 ดังนี้

(1) จัดทํานโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) เสนอ
สภามหาวิทยาลัยออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบายพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557

(2) พิจารณาวารสารวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานียอมรับ “วารสาร
ราชภัฏสุราษฎรธานี” เปนวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

(3) กําหนดแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(4) พิจารณา “ราง” กรอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการสอน โดยมอบ

คณะครุศาสตรเปนเจาภาพในการจัดทํา “ราง” กรอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) พิจารณา
ออกเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหงบประมาณของมหาวิทยาลัยมาทําหนาท่ี

วิเคราะหงบประมาณกอนเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน  เพ่ือใหเปน
ไปตามความในขอบังคับฯ วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 7

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริการทาง

วิชาการและเงินรายไดจากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. ....
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานียังไมมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ

บริการทางวิชาการและในสวนท่ีเก่ียวกับการใชจายเงินและนําเงินรายไดสงมหาวิทยาลัยจากการบริการทาง
วิชาการ  ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 7 วรรคสาม กําหนดวา “ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีอาจจะหารายไดมาใชจายหมุนเวียนไดเองในกิจกรรมหรือโครงการนั้น  ใหการจายเงินเปนไปตามระเบียบท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะสําหรับกิจกรรมหรือโครงการนั้น”
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มหาวิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี
12/2557 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการบริการทางวิชาการและเงินรายไดจากการบริการทางวิชาการ  พ.ศ.  .... เพ่ือ
กําหนดเก่ียวกับการดําเนินการในการเสนอโครงการและการใชจายเงินของโครงการบริการทางวิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การบริการทางวิชาการและเงินรายไดจากการบริการทางวิชาการ  พ.ศ.  .... เพ่ือใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการบริการทางวิชาการและเงิน

รายไดจากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558

3.2.3 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการการยาย การโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ขอ 20 ไดกําหนดใหการยาย โอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน การเปลี่ยนตําแหนงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) กําหนด  ท้ังนี้  ตองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2557
เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดกําหนด “ราง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง
การยาย  การโอนตําแหนง  และอัตราเงินเดือน  และการเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ เนื้อหาของประกาศดังกลาวในกรณี
เดียวกันมีเนื้อหาสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเปลี่ยนตําแหนง
การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ (ตามประกาศสภาฯ ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี
27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557) ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557
เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการการยาย การโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการการยาย การโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรือ่งหลักเกณฑและวิธีการการยาย

การโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยน ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
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4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะ
กรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา
อํานาจหนาท่ี วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ท้ังนี้ จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม”

กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการไวแลว และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555
ไดมีมติแตงตั้ง “คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 032/2555 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาตามคําสั่งดังกลาวไดครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามขอบังคับฯ  เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2557

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาแตงตั้ง กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกซึ่งแตงตั้งแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง ไดมีเอกสาร
ทาบทามแนบมาดวยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธาน
2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
3. นายกฤตพล  ยังวนิชเศรษฐ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
4. รศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
5. รศ.ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองมี (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
6. นายเอกพจน  ยอดพินิจ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
7. รศ.ดร.โอภาส  พิมพา (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ี
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือตามท่ีผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนามอบหมาย
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4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนประธานและกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 001/2556 แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 โดยให
มีผลตั้งแตวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และจะดํารงตําแหนงตามวาระ 3 ป โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2559

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ศ.ดร.เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ) และกรรมการ (ดร.จํารัส  นองมาก) ไดพนจากตําแหนงประธานและกรรมการดังกลาวกอนครบ
วาระตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 7 วรรคสอง (1)

เพ่ือดําเนินการใหมีประธานและกรรมการแทนประธานและกรรมการท่ีพนจากตําแหนงดังกลาว
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 8 กําหนดใหดําเนินการตามขอ 5 คือ  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ  เพ่ือดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง... และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี
23 ธันวาคม 2557 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 014/2557 ลงวันท่ี
23 ธันวาคม 2557)

คณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2558 มีมติใหทาบทาม ศ.เกียรติคุณ
ดร.สุมนต  สกลไชย  กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และใหทาบทาม รศ.ดร.ประดิษฐ  วรรณรัตน กับ
รศ.ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนกรรมการท่ีพน
จากตําแหนงกอนครบวาระ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลท่ีคณะกรรมการฯ  เสนอ
เพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนประธานและกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งประธานและกรรมการในคณะ กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย แทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ดังนี้
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต  สกลไชย ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ประดิษฐ  วรรณรัตน กรรมการ
3. รศ.ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช กรรมการ
หนาท่ี  ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา 39

และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556
ขอ 9
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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 1/2558 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 269 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  สภาวิชาการ
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา จํานวน 15 คน ดังนี้

1. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 9 คน
2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน
3. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. หนา 13 วิทยานิพนธเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มีการใชเครื่องมือการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม  ซึ่งการวิจัยดังกลาวอาจจะไมสามารถวัดคา
ระดับการทุจริตคอรรัปชั่นไดจริง  อาจารยท่ีปรึกษาควรใหคําแนะนําการใชเครื่องมือการวิจัยดวย

2. บัณฑิตวิทยาลัยควรใหอาจารยท่ีปรึกษากําชับใหนักศึกษาอางอิงเอกสารหรือหนังสือไมควรเกิน
5 ป  และควรเปนเอกสารอางอิงจากตางประเทศท่ีเชื่อถือได

3. ควรใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษในบทคัดยอใหถูกตอง
4. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีระบบในการสงบทความไปตีพิมพในวารสารวิชาการภายนอก  ซึ่งการ

ตอบรับการตีพิมพบทความไมควรเกิน 1 ป
5. ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารยบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 269 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 9 คน
(2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.2 เพื่อพิจารณาผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 (ไตรมาส 1

ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557- วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ไดรบจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จํานวน 1,015,994,043 (หนึ่งพันสิบหาลานเกาแสนเกาหม่ืนสี่พันสี่สิบสามบาทถวน) จําแนกเปนงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 637,985,200 บาท (หกรอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน)
และเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 378,008,843 บาท (สามรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดพันแปดรอยสี่สิบสาม
บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน ไดใชงบประมาณสําหรบั
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิต

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําป
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้นไตรมาส 1 แลว
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 (ตั้งแตวันท่ี 1
ตุลาคม พ.ศ. 2557- วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณ
และทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม  พ.ศ. 2558 พิจารณาแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตท่ีประชุมถอนระเบียบวาระนี้ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 2/2558 ในวันอังคาร ท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดงุชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


