
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 11/2558

วันจันทร ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
9. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

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

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

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

12. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

13. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. ดร.พิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. ผศ.นรินทร  สุขกรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลาประชุม

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง

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. อาจารยศุภชัย  ดําคํา ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
2. อาจารยธนาวิทย รัตนเกียรติขจร รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
3. ดร.เอนก  สุดจํานงค รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1 และ 5.2
4. นางสุพรรณี   อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1 และ 5.2

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดดําเนินการสหกิจศึกษาโดยใหนักศึกษาไปฝกประสบการณกับ

โรงแรมในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะสมุย เพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะ  และความสามารถในการทํางานของนักศึกษา
ผานประสบการณทํางานจริง  ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ผูประกอบการ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงควรดําเนินงานสหกิจศึกษาดวยการทําความรวมมือ
กับโรงแรม  หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ในการสงนักศึกษาไปฝกประสบการณตรงในหนวยงานท่ีตรง
ตามศาสตรของนักศึกษา

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. ดวยไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ใหดํารงตําแหนงนายก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตัง้แตวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศ  ณ  วันท่ี 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2558
โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดงานพิธีรับพระราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สุราษฎรธานี ในวันจันทร ท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี

2. อธิการบดีแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
(1) เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558
(2) เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
(3) เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และเพ่ือทราบประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2558

3. อธิการบดแีสดงความยินดีกับ นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีไดรับการอนุมัติใหปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขารัฐศาสตร  จากสภามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 10/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแกไข ดังนี้

หนา 8 บรรทัดท่ี 25 แกไขขอความจาก “ผูเชี่ยวชาญทางดานระบบคอมพิวเตอรสําหรับงาน
หองสมุด” เปน “ผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษและระบบสารสนเทศหองสมุด”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี10/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 10/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ , ท่ีประชุมมีมติใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปทาบทามผูเชี่ยวชาญทางดาน
ระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานหองสมุด  เพ่ิมอีก 1 คน  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุมครั้งตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักวิทยบริการฯ ทราบมติสภาฯ แลว  และสํานักวิทยบริการฯ
ไดทาบทาม ผศ.ดร.พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ ผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษ และระบบสารสนเทศหองสมุด
เพ่ิมอีก 1 คน  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอกแลว เพ่ือเสนอสภาฯ พิจารณาแตงตั้ง ในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2558 วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยใหแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และใหคณะกรรมการตรวจหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณากอนนําสงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ แลว และคณะครุศาสตรไดปรับปรุง
แกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แลว  และเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558
ไดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาฯ  พิจารณาแลว  และขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนนิการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี , ท่ีประชุม
มีมติอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี จํานวน 117 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการออกหลักฐาน
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิต
ตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ
และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ระดับคณะ สถาบันและสํานัก  โดยไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในทุกคณะตามเกณฑ  สกอ. ในระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 6
พฤศจิกายน 2558 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
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2557 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ สกอ. ในระหวางวันท่ี
2 – 17 กันยายน  พ.ศ. 2558

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จึงรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557 ระดับคณะ  และระดับหลักสูตร โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ  ดังนี้

1. คณะครุศาสตร ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองคประกอบ 3.84 (ระดับด)ี
2. วิทยาลัยนานาชาติฯ ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองคประกอบ 3.71 (ระดับด)ี
3. คณะนิติศาสตร ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองคประกอบ 3.52 (ระดับด)ี
4. คณะมนุษยศาสตรฯ ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองคประกอบ 3.51 (ระดับด)ี
5. คณะวิทยาศาสตรฯ ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองคประกอบ 3.49 (ระดับพอใช)
6. คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองคประกอบ 3.39 (ระดับพอใช)
7. คณะพยาบาลศาสตร ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองคประกอบ 3.36 (ระดับพอใช)
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร  รายละเอียด

ดังผลการประเมินในเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะและระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห  สังเคราะห ติดตามผลการประเมินมหาวิทยาลัย

โดยใหรวบรวมขอมูลผลการประเมินจาก  สมศ. สกอ. ก.พ.ร. สมาคมวิชาชีพ (เชน สภาการพยาบาล) และ
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และใหคณะกรรมการดังกลาวติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีเขามาประเมิน
มหาวิทยาลัย และรายงานใหสภาฯ ทราบเปนรายไตรมาส

2. มหาวิทยาลัยควรเชิญผูประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญมาแนะนําและใหคําปรึกษา
แกคณะและสาขาวิชาเพ่ือดําเนินการตามตัวชี้วัดใหครบถวนเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินในรอบตอไป

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 39 สถาบัน  ควรประชุมรวมกันเพ่ือวิเคราะห  สังเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาวาตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินมีบริบทและความเหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรือไม  เพ่ือรวบรวมขอมูลเสนอรัฐมนตรีวาการทระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตอไป

4. มหาวิทยาลัยควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา The Council of the University
Presidents Quality Assurance (CUPT QA) ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) ใชประเมิน เนื่องจากระบบ CUPT QA เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาสําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเปนชุดเดียวกัน เพ่ือสถาบันอุดมศึกษา
จะไดลดภาระท่ีเกิดจากการทํางานท่ีซ้ําซอน

5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในดานวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ในดานคุณสมบัติของอาจารยผูสอน  และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธท่ีตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ของหลักสูตร และมีผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง

มติท่ีประชุม
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557
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4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัย

คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจหนาท่ี
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจําสวน
ราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม”

กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว

บัดนี้ กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผูทรงคุณวุฒิ ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 009/2556 ลงวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ไดครบวาระ
การดํารงตําแหนงแลว (วาระการดํารงตําแหนง 2 ป) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได
ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกไดมี
หนังสือตอบรับการทาบทามแลว

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 มีมติใหสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปทาบทามผูเชี่ยวชาญทางดานระบบคอมพิวเตอรสําหรับงาน
หองสมุด เพ่ิมอีก 1 คน  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งตอไป
สํานักวิทยบริการฯ  จึงไดทาบทาม  ผศ.ดร.พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ  ผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษ
และระบบสารสนเทศหองสมุด เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผูครบวาระ

การดํารงตําแหนง  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ
(2) รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
(3) ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) ดร.ปญญา  บุญญาภิวัฒน (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(6) ดร.ฐิมาพร  เพชรแกว (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(7) ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ

สารสนเทศ และเลขานุการ
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หนาท่ี
(1) กําหนดนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
(2) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
(3) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง -

ศิลปวัฒนธรรม
(4) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือตามท่ี

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย
2. ใหอธิการบดีทาบทามผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษ

และระบบสารสนเทศหองสมุดเพ่ิมอีก 1 คน เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการให
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี
9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 76 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 มีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 88 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบหัวขอวิทยานิพนธไมใหมีลักษณะคลายกัน

เชน  ในหนา ง. มีการวิจัยในหัวขอเก่ียวกับภาวะผูนําในสถานศึกษาถึง 4 เรื่องท่ีมีลักษณะคลายกัน และ
ในหนา ถ. ไมควรวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยบัณฑิตวิทยาลัยตองกํากับเริ่มตั้งแตการกําหนดหัวขอ
การวิจัย

2. บัณฑิตวิทยาลัยไมควรใชผลการประเมินในระดับ Excellent แตควรกําหนดระดับการประเมิน
ผลการสอบวิทยานิพนธตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใชในปจจุบัน เชน จําแนกเปนระดบัดีมาก (Very good)
ดี (Good) ผาน (Pass) ตก (Fail) เปนตน หากใชผลการประเมินระดับ Excellent บัณฑิตวิทยาลัยตอง
อธิบายไดวางานวิจัยชิ้นนั้นตองเปนงานวิจัยท่ีสรางสรรคองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอ
การพัฒนางานสังคม และประเทศเปนอยางมาก จึงเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการพิจารณา
กําหนดระดับการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธใหม
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3. มหาวิทยาลัยควรสรางระบบการติดตามบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาไดมีการนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนในการพัฒนาองคกร  หรือสังคมหรือไม

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 76 คน และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 88 คน  ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 43 คน
(3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 29 คน
(4) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 11 คน
(5) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
(6) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบใหความเห็นและเสนอแนะในการดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติงาน (TOR)

ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีคณะตางๆ ไดรายงานผลการดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติงาน (TOR) ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ท่ีบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555
และตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม 2556 กรณีอาจารยประจําตามสัญญาท่ีปรับเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
จะตองปฏิบัติตามขอตกลงแนบทายสัญญาปฏิบัติงานท่ีกําหนดใหดําเนินการ  ดังนี้

“ขอ 2.2 ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ศึกษาตอระดับปริญญาเอก  ภายใน 3 ป  นับจากวันท่ีบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ...

ขอ 2.3 การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ...กรณีอาจารยประจําตามสัญญาท่ีไดรับ
การปรับเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองจัดทําผลงานและเสนอผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ภายใน
3 ป  นับจากท่ีบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย”

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558
เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 ไดพิจารณาขอมูลการดําเนินการตาม TOR ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีปรับจากอาจารยประจําตามสัญญา  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 และตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม
2556 ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลา 3 ป  ตามขอตกลงแนบทายสัญญา  ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558
และวันท่ี 6 มกราคม 2558 จํานวน 90 คน  โดยแบงเปน 5 กลุม  ตามความสําเร็จของงาน  ดังนี้

กลุมท่ี 1 ไปศึกษาตอ/ไดรับแตงตั้ง/อยูระหวางสงผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแลว
จํานวน 40 คน

กลุมท่ี 2 เสนอขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนแลว
กลุมท่ี 3 งานวิจัยท่ีจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว
กลุมท่ี 4 อยูระหวางดําเนินการจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
กลุมท่ี 5 อยูระหวางดําเนินการในการไปศึกษาตอ
และ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการขยายเวลาดําเนินการตามขอตกลงปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมท่ี
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2 – 5 จํานวน 50 คน  ไปถึงสิ้นภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 คือในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2559
เพ่ือไมใหกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และขณะนี้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับ
จากอาจารยประจําตามสัญญาสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการตามขอตกลงการปฏิบัติงาน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยเพ่ือกาวสูตําแหนงทางวิชาการ โดยการ

ดําเนินงานดวยระบบพ่ีเลี้ยงและระบบท่ีปรึกษาใหคําแนะนําอาจารยในการทําผลงานวชิาการเพ่ือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ และใหแบงตามศาสตรของแตละคณะ  หรือศึกษารูปแบบโครงการ “มิตราจารย”
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาใชเปนแนวปฏิบัติ

2. มหาวิทยาลัยควรมีสํานักงานพัฒนาศักยภาพอาจารย  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหคําแนะนํา
การทําวิจัย  การสอน  การเขียนตํารา  เปนตน และใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางวิชาการรวมกัน

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม

2552 มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจงเพ่ือทราบ

กองการเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอรายงานขอมูลการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558
โดยมหาวิทยาลัยมีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน 7 อัตรา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 12/2558 ในวันอังคาร ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


