
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 11/2557

วันอังคาร ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองปจจักขภัติ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายสมพร  ใชบางยาง 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.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา 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. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3
2. อาจารยภัทรวดี อินทปนตี ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินฯ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.4
3. นายธันยพงศ  แซแต ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 9644

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.4

เวลา 13.00 น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดไปตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี และคณาจารยใหการ
ตอนรับ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป
2556 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. คณะวิทยาการจัดการควรกําหนดแผนการฝกงานของนักศึกษา เชน กําหนดใหมีการฝกงาน
เปนเวลา 3 เดือน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห  เปนตน

2. คณะวิทยาการจัดการควรสรางอัตลักษณและสรางจุดเดนของบัณฑิตท่ีมีความแตกตางจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ และควรสรางบัณฑิตใหสามารถเปนผูประกอบการในอนาคตไดดวย

3. การทําความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนเปนการบริหารจัดการท่ีดี แตคณะวิทยาการจัดการ
ควรใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการพัฒนาทองถ่ินควบคูไปดวย

4. คณะวิทยาการจัดการควรจัดการเรียนการสอนในสาชาวิชาเศรษฐศาสตรใหมีความหลากหลาย
และสรางบัณฑิตในการรับใชสังคม
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดแสดงความยินดีแก  นายบัญญัติ

จันทนเสนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานผีูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)

เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2557 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันพฤหัสบดี ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 3 ขอ 6 แกไขเปน “ควรเนนการสรางหลักสูตรท่ีรับใชสังคมและสาขาวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ

และมีจํานวนนักศึกษาเปนจํานวนมากมหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งเปนคณะใหมได”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 10/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบจายคาภาษีโรงเรือนตามสัญญาการเชาพ้ืนท่ี

และบริการ ชั้น 11 อาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบกรณีท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีและบริการ ชั้น 11 อาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอเพ่ิมเติมสําหรับการจายคาเชาและคาภาษีโรงเรือนตามสัญญาเชานั้นใหอธิการบดี
ดําเนินการตามระเบียบและขอบังคับการใชจายเงินของมหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบวิทยาลัย
นานาชาติฯ และนิติกรของมหาวิทยาลัยประสานกับงานพัสดุเพ่ือดําเนินการจายคาภาษีโรงเรือนตามสัญญา
การเชาพ้ืนท่ีและบริการ ชั้น 11 อาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้ง  นายแพทยบรรจบ
มานะกุล  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   ในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพน
จากตําแหนงกอนครบวาระ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 012/2557 เรื่อง
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทนผูพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงประกาศ
ใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารท่ี
เกษียณอายุราชการในขณะท่ียังอยูในวาระการดํารงตําแหนงบริหาร ประกอบดวย
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1. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยฯ กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี  พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร  แลวเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีเกษียณอายุราชการในขณะยังอยู
ในวาระการดํารงตําแหนงบริหารของบุคคลดังตอไปนี้

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
2. ผูชวยศาสตราจารยประสงค  หลําสะอาด ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
3. ผูชวยศาสตราจารยสมพร  โตใจ  ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยดําเนินการใหเปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจาย

คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 012/2557 เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2557
ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และคณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 1/2557 ในวันท่ี
25 พฤศจิกายน 2557

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2558
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ปการศึกษา 2558 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา
2558 จํานวน 4,820 คน โดยใหปรับแผน การรับเพ่ิมหรือลดไมเกินรอยละ 10

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยมอบสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ  ดําเนินการแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 47 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 47 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

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 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. ....

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ พ.ศ. 2551 ขอ 7 กําหนด “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา “คณะ
กรรมการสรรหาผูอํานวยการ” โดยมีอธิการบดีเปนประธาน  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย
เปนรองประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 1 คน โดยการเลือกของกลุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 1 คน  โดยการเลือกของ
กลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 1 คน
โดยการเลือกของกลุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร เปนกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีเปนเลขานุการและผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการของสถาบันท่ีมีการสรรหาผูอํานวยการ
เปนผูชวยเลขานุการ”

เพ่ือใหการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการเปนไปตามภารกิจของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2554 ขอ 6 (5) ในการประสานงาน อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
อนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ขอ 7 โดยปรับเปลี่ยนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ  ตามขอบังคับฯ ขอ 7 เปน “ผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ , ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการของสถาบันท่ีมีการ
สรรหาผูอํานวยการ และเจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ”

เพ่ือใหสอดคลองกับกรณีดังกลาวคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย
หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการ
หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ออกใชบังคับตอไป
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ

สรรหาผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

3.2.3 (2) พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร (ลับ)
สภามหาวิทยาลัยใหประชุมระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

-ไมมี-
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครัง้ท่ี 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 11/2557 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 138 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  สภาวิชาการ
มีมติอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 11 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
บทคัดยอมีการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยไมสอดคลองกัน บัณฑิตวิทยาลัยควรประสาน

กับกองบรรณาธิการของวารสารท่ีไปตีพิมพเผยแพรตรวจสอบรูปแบบงานวิจัยใหถูกตองดวย
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 138 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 11 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร

เงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
เพ่ือใหการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติราชการหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานีเปนไปดวยความเรียบรอย และตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดสรรเงินรางวัลเพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงาน
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เพ่ือจายใหแก  ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานราชการ  พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2468/2557 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 13/2557 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกลาวขอ 5 และขอ 6 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลกัเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยไมควรใหเงินรางวัลประจําปแกบุคลากรเปนการท่ัวไป แตควรไปกําหนดเปนตัวชี้วัด

เพ่ือใหเงินรางวัลเก่ียวกับการทําผลงาน เชน  ผลงานทางวิชาการท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เปนตน

2. การใหเงินรางวัล (Bonus) แกบุคลากรควรมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององคกรและผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีชัดเจน

มติท่ีประชุม
รับทราบ และมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนวาในป พ.ศ. 2558 ควรมีการจายเงินรางวัลประจําปใหแกบุคลากร
เปนกรณีท่ัวไปท่ีปฏิบัติอยูอีกหรือไม

5.2 เพื่อทราบรายงานรายรับ – รายจายและรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชี  ขอ 29 ใหผูอํานวยการ
กองคลังจัดทํารายงานรายรับและรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน และเสนอให
อธิการบดีทราบภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป  และใหจัดทําฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยทุกๆ 3 เดือน
ใหจัดทํารายรับรายจายและฐานะการเงินเปรียบเทียบกับงวดกอนเพ่ือรายงานอธิการบดีทราบภายในวันท่ี
20 ของเดือนถัดไป และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานรายรับ – รายจาย และรายงานฐานะการเงิน
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี
27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557) ในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี
25 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานรายรับ – รายจาย และรายงานฐานะการเงิน
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติท่ีประชุม
รับทราบ
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5.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ พ.ศ. 2557

เพ่ือใหการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ สําหรับสาขาวิชา
บางสาขาวิชาตอบสนองตอคาใชจายจริงในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาใหมีคุณภาพประกอบกับเพ่ือเปน
การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรใหมท่ียังไมไดกําหนด  มหาวิทยาลัยจึงใหสาขาวิชา
ไดพิจารณาปรับคาธรรมเนียมการศึกษาตามความจําเปนและเหมาะสมเสนอมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไดเสนอขอมูลการขอปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียนของทุกสาขาวิชา
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2557 เม่ือวันท่ี 21
พฤศจิกายน 2557 และท่ีประชุมดังกลาวมีมติเห็นชอบใหปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน
สําหรับสาขาวิชาเทาท่ีจําเปนและเหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2557

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา ไดอภิปรายวาดวยสถานการณ

ปจจุบันไมเหมาะสมท่ีมหาวิทยาลัยจะปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
ยางพารามีราคาตกต่ํา จึงมีผลกระทบตอคาใชจายของผูปกครองและนักศึกษา  และมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ควรเปดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือใหคนในทองถ่ินเขาถึงการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และในขณะท่ีปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีปญหาดานงบประมาณ

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.4 เพื่อทราบงบการเงิน (รายงานการเงินประจําป 2557) ของสํานักจัดการทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2553 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2553
มีมติใหจัดตั้ง “สํานักจัดการทรัพยสิน” เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตามความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดตั้ง การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2552 ขอ 6

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดตั้ง การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
พ.ศ. 2552 ขอ 19 กําหนดให “ใหรายงานการเงินประจําป ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี โดยหนวยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย หรือโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตในวันสิ้นปงบประมาณ”

สํานักจัดการทรัพยสินไดมีการตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจําป 2557 ณ วนัสิ้นสุดปงบประมาณ
คือ วันท่ี 30 กันยายน 2557 โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวและนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานัก
จัดการทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 และไดนําเสนอคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557) ในการประชุม
ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบงบการเงิน (รายงานการเงินประจําป 2557) ของสํานักจัดการ
ทรัพยสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา ไดอภิปรายวาสํานักจัดการทรัพยสิน

ไมไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน
2. ผศ.สุรินทร  สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา มีขอสังเกตวาศูนยพัฒนาการเรียนรู

(AIC) มีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องมาหลายป  ควรมีมาตรการปรับปรุงหรือยกเลิกการดําเนินกิจการ
3. ประเด็นขอสังเกตท้ัง 2 ขอขางตน ประธานมอบคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดวย
มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.5 เพื่อทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2286/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แลวนั้น เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร  เพ่ือใหการดําเนินการบริหารหลักสูตรเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนว
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงออกคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2286/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2557

คณะพยาบาลศาสตรจึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
2286/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 เพ่ือคณะพยาบาลศาสตร
ดําเนินการรายงานผลใหสภาการพยาบาลทราบตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
1. กรรมการสภาฯ ไดเสนอใหกองพัฒนานักศึกษามีการรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาดานตางๆ  ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ และประธานใหผูผิดชอบงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  โดยมอบ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  เปนผูประสานงานและ
ดําเนินการ

2. ในการประชุมครั้งตอไปท่ีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ขอใหคณะไดนําเสนอ ดังนี้
1) แผนการรับและการบริหารจัดการระบบการยายสถานท่ีเรียน ระหวางวิทยาลัยนานาชาติการ

ทองเท่ียว ศูนยสุราษฎรธานี กับ วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ศูนยอําเภอเกาะสมุย
2) แนวโนมจํานวนนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง พรอมมาตรการ

ท่ีจะแกไขปองกันเรื่องนี้

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 12/2557 ในวนัอังคาร ท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


