
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 1/2559 

วันอังคาร ที่  26  มกราคม  พ.ศ.  2559  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 
10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

12. ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

13. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

14. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
19. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
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3. นายขจร  จิตสขุุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1. ดร.เอนก  สดุจํานงค์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.2.1 (2) , 4.2.2 , 4.2.3                           
    และ 4.2.6 
 2. นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.2.1 (2) 
 3. ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 4. ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 5. อาจารย์สิทธิชัย  ชีวะโรรส อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 6. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทพิย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 

7. อาจารย์เบญจวรรณ  คงขน อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 

 8.  อาจารย์ภัทรวดี อินทปันตี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่ม-ี 
  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Shih Chien University , Taiwan  
เมื่อวันที่  26  มกราคม  พ.ศ.  2559  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน  และได้
หารือในการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเท่ียว  และวิทยาศาสตร์การอาหาร 

2. อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ไปลงนามความร่วมมือทาง               
ด้านการจัดการโลจิสติกส ์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับ International  College of Ningbo 
University , China  และได้ไปศึกษาดูงานในหลักสูตรบริหารธุรกิจ  ณ   Shanghai University , China  
ในระหว่างวันที่  20 – 24 มกราคม  2559 
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 3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกําหนดการไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยใน                    
ประเทศญี่ปุ่น  ในระหว่างวันที่  6 – 12  กุมภาพันธ์  2559   โดยมีกําหนดการประชุมหารือความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ภาษากับ Aichi University Of Education              
และ Kyoto University of Foreige Languages (KUFS)  
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดแนวนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดทิศทาง
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Reprofiling) เพ่ือสร้างจุดเด่นและความเป็นเลิศในสาขาที่ถนัด 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีเป้าหมายที่จะสร้างจุดเด่นทางด้านการศึกษา (วิชาชีพครู)  ด้าน                     
การท่องเที่ยว  และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 5. มหาวิทยาลยัจะจัดให้อาจารย์ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนในช่วงภาคฤดูร้อน 
    

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2558 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 12/2558  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง 
www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2558  ซึ่งประชุมเมื่อ                          
วันอังคาร ที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2558  โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 12/2558                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่12/2558  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ที่ประชุม               
มีมติ 
  1. เห็นชอบให้ยกเว้นการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ข้อ 7 วรรคสอง   

2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 014/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2558 เรียบร้อยแล้ว  และคณะกรรมการสรรหาคณบดี             
คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ออกประกาศฯ  เรื่อง                     
การรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ลงวันที ่ 19  
มกราคม 2559 แล้ว  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว                  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว   
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 015/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2558 เรยีบร้อยแล้ว และคณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ออก
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ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครและ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ สรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ            
การท่องเที่ยว ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 แล้ว   
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาออกประกาศ จัดต้ังกองทุนพัฒนานักศึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการ  
และที่ปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศจัดต้ังกองทุนพัฒนานักศึกษาและ
แต่งต้ังคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากการเสนอ             
ของอธิการบดี   

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 2 ฉบับ 
ดังน้ี 

(1) เรื่องจัดต้ังกองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ 
(2) เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสง่ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และมหาวิทยาลัยมอบรองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  (เลขานุการ) แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกประกาศจัดต้ังกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
และที่ปรึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศจัดต้ังกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
และแต่งต้ังคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จาก                  
การเสนอของอธิการบดี 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 2 ฉบับ 
ดังน้ี 

(1) เรื่องจัดต้ังกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ 
(2) เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                

สุราษฎร์ธานี  เรียบร้อยแล้ว  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสง่ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และมหาวิทยาลัยมอบคณบดี                  
คณะวิทยาการจัดการ (เลขานุการ) แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง “ผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน” เป็นผูช่้วยเลขานุการในคณะกรรมการ                    
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และในคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สนิ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 016/2558 เรื่องแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรียบรอ้ยแล้ว  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย                 
ส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการใช้แนวทางการรับรองหลักสูตรของสภา                         
การพยาบาลท่ีให้การรับรองแล้วแทนระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะกรรมการ                    
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการใช้                     
แนวทางการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ของสภาการพยาบาลท่ีให้การรับรองแล้วแทน ระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะพยาบาลศาสตร์และสาํนักประกันคุณภาพการศึกษาทราบ                      
มติสภาฯ แล้วเพ่ือดําเนินการต่อไป 
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 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง                       
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบปรับเลื่อน
ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559                       
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  ของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
สุราษฎร์ธานี  และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการปรับ
เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้มหาวิทยาลยัทราบ               
เพ่ือมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญาระดับปริญญาตรี  จาํนวน 160 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จาํนวน 9 คน   
     สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                   
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป    
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
   -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง  

3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย          
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมือ่วันที่  26           

มกราคม  พ.ศ.  2559  ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนโยบายกับ             
แนวทางการแก้ปัญหา (พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี (ไตรมาส 1 ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งจากผลการติดตามการดําเนินงาน 
ในไตรมาส 1 ทั้ง 48 ตัวช้ีวัด  พบว่า  มีตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ  จํานวน 43 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 
89.58 ตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย  จํานวน  5  ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 10.42  และเมื่อติดตามผลการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัด  โดยการกําหนดเกณฑ์ค่าคะแนนโดยมาตรวัด 5 คะแนน  เทียบเกณฑ์การให้คะแนนกับค่าเป้าหมาย
เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน  โดยผลการดําเนินการในภาพรวมได้  1.5954  คะแนน โดยมีข้อเสนอแนะ                 
เพ่ือการบรรลุค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
 (1) ควรกระตุ้นและกํากับติดตามการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 (2) ใหทุ้กคณะเร่งรัดการพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 (3) ควรเร่งสรรหาอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 (4) เร่งรัดการทําฐานข้อมูลศษิย์เก่าให้ครอบคลุมถึงการมงีานทํา 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

 3.2.1 (2) เพือ่ทราบรายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการ  
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการรายงานผลการดําเนินงานขณะที่ดํารงตําแหน่งตามวาระ  
3 ปี (29 มกราคม 2556 – 28 มกราคม  2559) ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังน้ี 
 ด้านที่ 1 การดําเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
     (1) ปรับปรุงข้อบังคับและเสนอสภามหาวิทยาลัยออกเป็นข้อบังคับ 
       (2) กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอน 
       (3) จัดประชุมและอบรม  
       (4) ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการให้มีความกระชับและรวดเร็วขึ้น 
      (5) จัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุก 2 เดือน  รวมทั้งหมด 15 ครัง้ 
       (6) ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมิน 
       (7) จัดทําเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล  
 ด้านที่ 2 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 จํานวนผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  26  มกราคม  2556 ถึงวันที่  17  มกราคม  
2559  มีผูท้ี่มคีุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  433  คน  มผีู้ส่งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง             
ทางวิชาการ  50  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.55  ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  จํานวน                  
14  คน  คิดเป็นร้อยละ  28  และอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  28  คน  คดิเป็นร้อยละ 56  
 ข้อสังเกตจากผลการดําเนินงาน  พบว่า  
 1. ช่วง 3 ปีที่มกีารดําเนินงานมีอาจารย์เสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน                  
50 คน คิดเป็นร้อยละ11.55 ของอาจารย์ที่มีสิทธิขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เปรียบเทียบกับช่วง 3 ปี                      
ที่ผ่านมา ต้ังแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2555   ซึ่งมผีู้เสนอผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทาง                  
วิชาการ จํานวน 4 คน  
 2. คณะทีม่ีอาจารย์ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสูงสุด 3 อันดับ คอื คณะวิทยาศาสตร์                       
และเทคโนโลยี  (17 คน)   คณะวิทยาการจัดการ (11 คน) และคณะนิติศาสตร์ (9 คน)  
 3. คณะทีม่ีอาจารย์ได้รับการแต่งต้ังมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 คน)  
และไม่ได้รับการแต่งต้ังมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6 คน)  
 4. คณะที่ไม่มอีาจารย์ส่งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ คือ  คณะพยาบาลศาสตร์  
 5. อาจารย์ที่ขอประเมินผลการสอนล่วงหน้า จํานวน 38 คน  ผ่านการประเมินผลการสอนแล้ว 9 คน  
และอยู่ระหว่างดําเนินการ 29 คน  
 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

1. ความพึงพอใจของคณะต่อผลการดําเนินงานของ  กพว.  อยู่ในระดับ มาก 
2. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

   2.1 มหาวิทยาลัย : พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพผลการสอนและผลงานทางวิชาการ                            
ในระดับมหาวิทยาลัยที่สําคญั  
   2.2 คณะ : ฝ่ายบริหารคณะและผู้รับผิดชอบขาดความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับกลไกและ
กระบวนการดําเนินงาน กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
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          2.3 คณาจารย์  : ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ที่ทันสมัย                 
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลไกและกระบวนการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
          2.4 กพว :  ขาดแคลนผู้อ่านในบางสาขาวิชา  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  -ไม่ม-ี    

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พจิารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์                  

พ.ศ.  2556  ได้พิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยให้มจีํานวน     
6 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมายและในการประชุมดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2556  แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ตามท่ี
อธิการบดีแนะนํา  จํานวน  6  คน  ประกอบด้วย 
 1. รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  หลําสะอาด 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  สขุกรี 
 5. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 
 6. นายธาตรี  คําแหง 
 ต่อมา  รองศาสตราจารย์ปราณี  เพชรแก้ว  ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามคําสั่งดังกล่าว                         
ได้ย่ืนหนังสือต่ออธิการบดีเพ่ือขอลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดี และอธิการบดีอนุญาตให้  รอง                      
ศาสตราจารย์ปราณี  เพชรแก้ว  ลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดี  ต้ังแต่วันที่ 31  ธันวาคม  2558 
 เพ่ือให้มีรองอธิการบดีปฏิบัติราชการตามที่อธิการบดีมอบหมายตามความในมาตรา 27  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และจํานวนรองอธิการบดี  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย                     
กําหนด   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคณุสมบัติตามมาตรา 29  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  เสนอ                 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์                
พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป  ตามรายละเอียด “ประวัติบุคคลเพ่ือขอแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”  แนบระเบียบวาระน้ี 
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 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบแต่งต้ัง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ตามท่ี 
อธิการบดีแนะนํา  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป 
 

 4.2.2 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบคุคล 
                  สําหรับบุคลากรเงนิรายไดข้องมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เพ่ือให้มีระเบียบในการปฏิบัติสําหรับการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของ                 
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ได้เสนอและพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                     
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....  โดยมีมติเห็นชอบ 
ให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม  พ.ศ.  2558 และครัง้ที่ 9/2558  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาและมีมติ 
เห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....  ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                  
การบริหารงานบุคคลสําหรบับุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 สภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการตรวจสอบว่าการบริหารงานบุคคลสําหรับ                   
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย           
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือไม่  และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ                  
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อ                      
เสนอแนะแล้ว 
 

4.2.3 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบังคับบัญชา 
       บุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ที่กําหนดว่า “ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการในส่วน 
ราชการใดในฐานะใดให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ข้อบังคับดังกล่าวต้อง                
ไม่ก่อใหเ้กิดขัน้ตอนโดยไม่จําเป็น” และมาตรา 6/2 วรรคสอง  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2551  กําหนดว่า  “ในกรณทีี่ม ี
การแต่งต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) ให ้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้น้ันมีอํานาจและหน้าที่ในตําแหน่ง  และหน้าที่ที่ได้รับการแต่งต้ังและ 
มีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
หน่วยงานน้ัน 
 ตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน 
ในส่วนราชการหรือส่วนงานใดในฐานะใดให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด”  
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 เพ่ือให้เป็นไปตามความที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน                    
อุดมศึกษาดังกล่าว  คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2558                    
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  จึงได้พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบังคับบัญชาบุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....  เสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบังคับบัญชาบุคลากร                          
ในมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  ....   
  

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
                  (หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  2559) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  29  มีนาคม                 
พ.ศ. 2554  ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ.  2554)  ซึ่งมหาวิทยาลยัได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขา              
วิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  และเพ่ือให้หลักสตูรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่ม ี              
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยได้เสนอคณะกรรมการให้ความ                
เห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2558  มีมติเห็นชอบ                 
ให้นําเสนอหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  2559) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
 2. คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลกัสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 14  
มกราคม  พ.ศ.  2559 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  เพ่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร               
ปรับปรุง  พ.ศ.  2559) ดังน้ี 

1. หน้า 7 วัตถุประสงค์     
ข้อ 1.3.1 ให้ตัดความว่า “และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ออก และให้นําความดังกล่าว 
            ไปใส่ในข้อ 1.3.3 
ข้อ 1.3.2 ควรเพ่ิมเติมเน้ือหาที่สามารถนําความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน               
            และการทํางาน 

2. หน้า 31 ควรแก้ไขช่ือรายวิชาจาก “ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์” เป็น  
“ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
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3. หน้า 34 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิสัมพันธ์  มีการเขียนคําอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้อง                     

กับช่ือรายวิชา   
4. ควรตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
5. มหาวิทยาลัยควรจัดสถานที่สาํหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยเฉพาะ                 

และควรจัดต้ังชมรมภาษาอังกฤษเพ่ือทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาร่วมกัน 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โดยให้แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธรุกิจเกษตร  
                  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
 เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  และสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็น                      
ในการวางแผนหลักสูตรในด้านต่างๆ  ได้แก่   
  (1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  (2) สถานการณ์ทางการเมือง 
  (3) สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจ                      
บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก                      
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  และได้เสนอคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2558  มีมติเห็นชอบ                 
ให้นําเสนอหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  (หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  2559) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
 2. คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลกัสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14  
มกราคม  พ.ศ.  2559  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  (หลักสูตร 
ใหม่  พ.ศ.  2559)  เพ่ือให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน                 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา                
ธุรกิจเกษตร  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2559) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  (หลักสูตร                   
ใหม่  พ.ศ.  2559) ดังน้ี 
  (1) หน้า 7 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.1 และขอ้ 1.3.2 มีเน้ือหาซ้ําซ้อนกัน  ควรรวมเป็นข้อเดียวกัน 
  (2) หน้า 15 แก้ไขข้อความจาก “กลุ่มวิชาเอกเลือก กําหนดให้เลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา จาก                 
2 กลุม่วิชา” เป็น “กลุ่มวิชาเอกเลือก  กําหนดให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต  จากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง” 
  (3) หน้า 30 ควรเปลี่ยนช่ือรายวิชา “การจัดการด้วยคอมพิวเตอร์”  โดยให้ใช้  ICT  เป็นหลัก                    
ในการต้ังช่ือรายวิชา  
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  (4) ในคําอธิบายรายวิชาควรตัดความว่า “มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่” ออกทั้งหมด 
 2. แนวปฏิบัติในการขอเปิดหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความต้องการ
จําเป็น (Need Assessment) โดยศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาน้ันๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อย
เพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาน้ันๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไม่  คณะมคีวามพร้อมในการจัด               
การเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ันๆ หรือไม ่นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจําเป็นแล้ว ควรมกีาร
วิเคราะห์ทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติด้วย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2559) 
โดยให้แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
 

4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                           

สุราษฎร์ธานี ที่ 012/2556  ลงวันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2556  จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี   
ในวันที่  28  มกราคม  2559  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์                  
และวิธีพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์                      
พ.ศ.  2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ 13   
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทาบทามประธานกรรมการ  และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นบุคคล         
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ 
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  แทนคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ดังน้ี 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา   สัจจานันท ์    ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต   หนุเจริญกุล   กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์   ยกส้าน    กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค ์    กรรมการ 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ    กรรมการ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต    กรรมการ 
 7. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์    กรรมการ   
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      (1) พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี                             
 1. ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที ่ 31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของ                 
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                     
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                         
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ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                    
และระดับอนุปริญญา  
   คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  20  มกราคม 
พ.ศ. 2559 มมีติเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 518 คน 
   สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  13  มกราคม  พ.ศ.  2559  มีมติเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  23  คน   

2. ด้วยคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  มีกําหนดเปิดรับสมัครสอบ                     
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ตําแหน่ง                      
ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1  ปี  พ.ศ.  2559  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวันที่  15                 
– 21 กุมภาพันธ์ 2559 และเพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธ์ิในการสมัครเข้ารับราชการดังกล่าว  มหาวิทยาลัย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จํานวน  99  คน  ภายในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559   
 มติที่ประชุม 

1. สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมติัให้ปริญญา  ดังน้ี 
   (1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน  548  คน  และ  
   (2) ระดับบัณฑิตศึกษา  จาํนวน  23  คน  ดังน้ี 

(2.1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     9 คน 
  (2.2) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน     6 คน 
  (2.3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน     5 คน 
  (2.4) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     3 คน 
2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัย               

เสนอ  ตามท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา  ภายในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  และแจ้ง 
สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 1  
               ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.                   
2559 จํานวน 1,089,544,082 (หน่ึงพันแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสีพั่นแปดสิบสองบาทถ้วน) จําแนก                  
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 737,779,800 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน                      
แปดร้อยบาทถ้วน )  และเงินรายได้มหาวิทยาลัย  จํานวน 351,764,282  บาท  (สามรอ้ยห้าสิบเอ็ดล้าน                      
เจ็ดแสนหกหมืน่สี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยจัดสรรใหห้น่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน                  
จํานวน 13 หน่วยงาน  ได้ใช้งบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม                          
ที่สอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต  และสํานักจัดการทรัพย์สินได้รับจัดสรรงบประมาณ                  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จํานวน  86,733,400  บาท  (แปดสบิหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่น              
สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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 มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และ                       
ประจําปีของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รฐับาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดน้ีสิ้นไตรมาส                         
1 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2559 ไตรมาส 1 ต้ังแต่วันที่                     
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ                  
และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  26  มกราคม  พ.ศ.  2559 พิจารณาให้ความเห็น                
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ   
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอแนะให้คณบดี  ผู้อํานวยการ                 
สํานัก/สถาบันตามที่ได้แถลงนโยบาย  วิสัยทัศน์ไว้กับสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่สภามหาวิทยาลัย                 
เลือกและแต่งต้ังคณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน  นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะ  สาํนัก/                  
สถาบันให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
       

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 2/2559  ในวันอังคาร ที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559   
เวลา 13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


