
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 12/2558

วันอังคาร ท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 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. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
9. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
10. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

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

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

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

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

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
19. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ 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. อาจารยมาลี  ลวนแกว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6
2. อาจารยภัทรวดี อินทปนตี ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินฯ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.2
3. นายธันยพงศ  แซแต ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 9644

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.2

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอแสดงความยินดีแก  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีไดรับรางวัลศิษยเกาอักษรศาสตรดีเดนของคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และขอแสดงความยินดีแก  ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  ท่ีไดรับรางวัล “ศรีสังวาลย”
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมอบแดพยาบาลท่ีมีผลงานดีเดนระดับชาติ ท้ังดานบริการ วิชาการ และบริหาร

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 11/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันจันทร ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 11/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ  และระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ แลว และสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาไดสงรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ และระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2557 ผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online แลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตัง้คณะ กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ , ท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผูครบ
วาระการดํารงตําแหนง

2. ใหอธิการบดีทาบทามผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษ และ
ระบบสารสนเทศหองสมุด  และมีผลงานดานหองสมุด  เพ่ิมอีก 1 คน เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยไดทาบทาม ดร.อารีย  ธัญกิจจานุกิจ ผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษและระบบสารสนเทศ
หองสมุด และบุคคลดังกลาวไดตอบรับเรียบรอยแลว สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงประกาศสภาฯ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหนายกสภาฯ พิจารณาลงนามแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี , ท่ีประชมุ
มีมติอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี จํานวน 76 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 88 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
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3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ดวยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือ

วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. แผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท่ีไดประเมินจาก 6 ดาน  คือ
(1) ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย
(2) ดานทรัพยากร
(3) ดานบุคลากร
(4) ดานกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
(5) ดานนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดี
(6) ดานธรรมาภิบาล
และไดวางแผนเพ่ือกํากับการบริหารความเสี่ยงแลว

2. การ “ราง” แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี โดยจะไดกําหนดปฏิทินกิจกรรมในการรางแผนดังกลาวภายใตยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 6 ประเด็น
ดังนี้

(1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล
(2) การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและความสามารถในการแขงขัน
(3) การสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนบนฐานความรู
(4) การสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินสูสากล
(5) การยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากรสูสากล
(6) การปฏิรูประบบบริหารจัดการรับรองเขาสูสังคมดิจิตอล

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ และมีขอเสนอแนะ  ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
2. การกําหนดแผนยุทธศาสตรควรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนผูเก่ียวของทุก

ภาคสวน (Stakeholder) ไดมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนยุทธศาสตรทุกข้ันตอนดวย
3. ควรกําหนดปฏิทินปฏิบัติการจัดทําแผนฯ ใหชัดเจนเพ่ือใหทันเวลาการใชและผานกระบวนการจัดทํา

ท่ีเปดโอกาสใหมีสวนรวมของทุกภาคสวน

3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
ดวยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558

ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ
1. คูมือพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ไดเสนอแนะใหมีการพัฒนาอาจารย และมีระบบ

คัดกรองผูสมัครในระดับบัณฑิตศึกษา และปรับปรุงวิธีการประเมินงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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3. มอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการสํารวจอาจารยวามีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือไม  เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

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 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ดวย  นางมาลี   ลวนแกว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ท่ี 001/2558 ลงวันท่ี 24 มกราคม
2555 ตั้งแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 และจะครบวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตามความในมาตรา
38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 (มาตรา 38 คณบดี  มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป...) ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2559

ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 ดังกลาว ขอ 6 วรรคสอง “การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการ
ภายในระยะเวลาเกาสิบวันกอนท่ีคณบดีจะครบวาระ...” แตกรณีการดําเนินการตามระเบียบวาระนี้ “เสนอ
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลา 68 วัน  กอนท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
จะครบวาระ” และเพ่ือใหมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตรบริหารงานคณะพยาบาลศาสตรแทนผูครบวาระ
การดํารงตําแหนง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบยกเวนการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ขอ 7 วรรคสอง (ขอบังคับฯ
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 ขอ 5 วรรคสอง “กรณีมีปญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยหรือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือยกเวน
การใชขอบังคับนี้ขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามแตกรณี”) สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตรตามระเบียบวาระนี้กับพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
แทนคณบดีท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ควรมีผูแทนองคกรวิชาชีพ 1 คน เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตรดวย
มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบใหยกเวนการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ขอ 7 วรรคสอง
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2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  ประกอบดวย
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
(2) ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

(3) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(4) อาจารยธวัชชัย  ทีปะปาล ตัวแทนคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
(5) อาจารยพูนทรัพย โกมุทผล ทูกูด ตัวแทนคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
(6) อาจารยวีณา  ลิ้มสกุล ตัวแทนคณาจารยคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ
(7) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
(8) ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผูชวยเลขานุการ
(9) นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี
ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตรใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 เพ่ือใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกหรือพิจารณาใหความเห็นชอบ
และแตงตั้งเปนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ

2556 ไดแตงตั้ง  ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  ตั้งแต
วันท่ี 1 มีนาคม 2556 เปนตนไป (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 016/2556 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556) ซึ่งจะครบ
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป (ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 : คณบดี
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ...) ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560

ตอมา ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ไดยื่นหนังสือบันทึก
ขอความ  ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 เรื่องขอลาออก  ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยขอลาออกจากตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 (มีผล
ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2558)

กรณีดังกลาวจึงมีผลให ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ พนจากตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
การทองเท่ียว เม่ือ “ลาออก” ตามความในมาตรา 38 ประกอบมาตรา 30 วรรคสอง (2) แหงพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2558

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดี  พ.ศ. 2555 ขอ 7 วรรคสอง  กําหนดใหการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี “กรณีท่ีคณบดี
พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันท่ีคณบดีพนจากตําแหนง”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
การทองเท่ียวแทนคณบดีท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กรรมการ

3. ดร.พิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
4. ดร.ชุลวีรรณ   ปราณีธรรม ตัวแทนคณาจารยวิทยาลัยนานาชาติฯ กรรมการ
5. ดร.ศันสนีย เกียรติคีรี ตัวแทนคณาจารยวิทยาลัยนานาชาติฯ กรรมการ
6. อาจารยวิชชุตา   ใหเจริญ ตัวแทนคณาจารยวิทยาลัยนานาชาติฯ กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ผูชวยเลขานุการ
9. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ

สรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 เพ่ือใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือก
และแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

4.2.3 พิจารณาออกประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษาและแตงตั้งคณะกรรมการ
และท่ีปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา

ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557
ขอ 6 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีข้ึนในมหาวิทยาลัยและระเบียบดังกลาวขอ 8 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะ
กรรมการกองทุนและท่ีปรึกษากองทุนจากการเสนอของอธิการบดี

เพ่ือใหการดําเนินการใหมีประกาศจัดตั้งกองทุน และมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา
ดังกลาว  เพ่ือใหการดําเนินงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 7 ของระเบียบ
ดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่องจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และพิจารณาออกประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการและท่ีปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ตามท่ีอธิการบดีเสนอตามรางประกาศแนบระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา  และแตงตั้งคณะกรรมการและท่ีปรึกษากองทุน

พัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จากการเสนอของอธิการบดี  ดังนี้
1. คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกอบดวย

1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ
1.2 นายจุมพล  ไลยโฆษิต กรรมการสงเสริมกิจการ กรรมการ

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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1.3 นายนภดล  ศรีภัทรา กรรมการสงเสริมกิจการ กรรมการ
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

1.4 นายวรภรณ คงอุดหนุน กรรมการสงเสริมกิจการ กรรมการ
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

1.5 นายกอเกียรติ  อินทรักษ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
1.6 นายทนงศักดิ์  ทวีทอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
1.7 นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
1.8 อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ ผูแทนคณบดีฯ กรรมการ
1.9 อาจารยอนุรัตน  แพนสกุล ผูแทนคณบดีฯ กรรมการ
1.10 อาจารยธาตรี  คําแหง รองอธิการบดี กรรมการ

และเลขานุการ
1.11 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา/ผูแทน ผูชวยเลขานุการ
1.12 ผูอํานวยการกองคลัง/ผูแทน ผูชวยเลขานุการ
1.13 ผูจัดการกองทุน ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  มีหนาท่ีตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ. 2557 ขอ 10 ดังนี้

1. ระดมทุนและจัดกิจกรรมในการระดมทุนเขากองทุน
2. กําหนดหลักเกณฑ หรือระเบียบในการบริหารกองทุนและบริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุ

ประสงคของกองทุน
3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและอัตราการจายเงินกองทุน โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
4. ดําเนินการเก่ียวกับการจดัหารายไดและหรือนําเงินและทรัพยสินของกองทุนไปหาผลประโยชน
5. กําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีของกองทุน และรายงานผลการตรวจสอบ

ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปบัญชี
6. พิจารณาแผนงาน หรือโครงการประจําปเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน
7. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับผูอุปการะคุณของกองทุน
8. แตงตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกองทุน

มอบหมาย
9. แตงตั้งผูสอบบัญชีกองทุน
10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับกองทุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

2. ท่ีปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี  ประกอบดวย
2.1 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานท่ีปรึกษากองทุน
2.2 กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษากองทุน
2.3 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีปรึกษากองทุน
2.4 คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันหรือหนวยงาน ท่ีปรึกษากองทุน

ท่ีมีฐานะเทียบเทา
2.5 ผูบริจาคหรือมอบใหหรือยกใหซึ่งเงินหรือทรัพยสิน ท่ีปรึกษากองทุน

เริ่มแรกแกกองทุน  หรือทายาทผูไดรับมอบหมาย



9

ใหท่ีปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี มีหนาท่ีตามความใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา  พ.ศ. 2557 ขอ 9 คือ
มีสิทธิ์ท่ีจะขอดูเอกสารบัญชีกองทุน  ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการกองทุน  รวมท้ังเขารวมประชุม
กับคณะกรรมการกองทุน

4.2.4 พิจารณาออกประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและแตงตั้งคณะกรรมการ
และท่ีปรึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ขอ 6 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้ง “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี” ข้ึนในมหาวิทยาลัย และขอ 8 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน
และท่ีปรึกษากองทุน จากการเสนอของอธิการบดี

เพ่ือใหมีประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และประกาศแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน
และท่ีปรึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยจากการเสนอของอธิการบดี อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือออกประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน  และท่ีปรึกษากองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีกองทุนและการดําเนินงานของกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
กองทุน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการและท่ีปรึกษา

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จากการเสนอของอธิการบดี  ดังนี้
1. คณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกอบดวย

1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ
1.2 ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
1.3 นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการ
1.4 นายธนวัฒน   พันธุโกศล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.5 นายลี  ซอง ไทย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.6 นายสม  แซโคว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
1.7 ผศ.สมทรง  นุมนวล ผูแทนคณบดีฯ กรรมการ
1.8 ผศ.ศิรวัฒน   เฮงชัยโย ผูแทนคณบดีฯ กรรมการ
1.9 อาจารยณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย ผูแทนคณบดีฯ กรรมการและเลขานุการ
1.10 เจาหนาท่ีการเงินสังกัดกองคลัง 1 คน ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  มีหนาท่ีตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ขอ 10 ดังนี้

(1) กําหนดนโยบายและบริหารกิจการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน
(3) จัดกิจกรรมระดมทุนเขากองทุน
(4) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการสงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีใชเงินกองทุน
(5) จัดทํารายงานการใชจายเงินกองทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัย

ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
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(6) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. ใหท่ีปรึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ประกอบดวย

2.1 นายวิเชียร  เขาทาเพชร
2.2 นายประกิต  ประสิทธิ์ศุภผล
2.3 นางสาวรําลึก   อัศวชนิ

ท่ีปรึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีหนาท่ีตามความ
ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ขอ 9
คือใหคําแนะนําแกคณะกรรมการกองทุนและเขารวมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนได

4.2.5 พิจารณาแตงตั้งผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน

2556 ไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ประกาศสภาฯ ท่ี 003/2556) และ
แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน (ประกาศสภาฯ ท่ี 004/2556) และใน
ประกาศท้ัง 2 ฉบับดังกลาว  สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง “ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ
เปนผูชวยเลขานุการ” เพ่ือชวยในการจัดทํารางนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับนโยบายความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในกับชวยในการจัดทํารางนโยบายงบประมาณ  การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดยกเลิกตําแหนง “ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ” และให
ภาระงานดังกลาวเปนภาระงานสวนหนึ่งของผูอํานวยการกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการ
กองตรวจสอบภายใน  เปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กับในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง “ผูอํานวยการกองตรวจสอบภายใน” เปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และในคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน

4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการใชแนวทางการรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาล
ท่ีใหการรับรองแลวแทนระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.)

ดวยกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดใหมี “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา “เรียกโดยยอวา ค.ป.ภ.” มีอํานาจและหนาท่ีเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและคณะวิชา และตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีก็จะถูกดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและคณะวิชา”

คณะพยาบาลศาสตร ไดมีบันทึกขอความ ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 แจงวา คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 22
มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบ “แนวทางการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพของสภาการพยาบาลและสภา
เทคนิคการแพทยแลว หากสถาบันอุดมศึกษามีความประสงคจะนําแนวทางการรับรองหลักสูตรดังกลาว มาใช
แทนระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองแลว โดยสภาการพยาบาลและสภาเทคนิค
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การแพทย ขอใหเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและแจง สกอ. เพ่ือเสนอ ค.ป.ภ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป”

สภาการพยาบาลไดดําเนินการตามขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยหลักเกณฑการรับรองสถาบัน
การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 และในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 13
มีนาคม 2558 ไดมีมติ “ใหการรับรองคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนเวลา 3 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2558 - 2560)” และมหาวิทยาลัยไดแจงสภา
มหาวิทยาลัยทราบแลวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี
26 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดตามหนังสือสภาการพยาบาล ท่ี สภ.พ.01/05/268 ลงวันท่ี 17
เมษายน 2558 แนบระเบียบวาระนี)้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการใชแนวทางการรับรองหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ของสภาการพยาบาลท่ีใหการรับรองแลว
แทนระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) เพ่ือจะแจงผลการพิจารณาตอ สกอ. เพ่ือเสนอ ค.ป.ภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการใชแนวทางการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี ของสภาการพยาบาลท่ีใหการรับรองแลวแทนระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.)

4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน
2558 ไดมีมติแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559” ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 012/2558 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558 เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูลและเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ของ

1. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดประชุมเพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูลและพิจารณา 2 ครั้ง

คือ
1. ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 ณ  หอง 201 สํานักงบประมาณ  สํานักนายก

รัฐมนตรี
2. ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 ณ หอง 201 สํานักงบประมาณ  สํานักนายก

รัฐมนตรี
คณะกรรมการฯ มีมติใหดําเนินการประเมินโดยใชขอมูล  ดังนี้
1. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ใชผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 5 สราง 3 พัฒนา  ของอธิการบดีท่ีสอดคลองตามตัวชี้วัดนโยบาย
กับแนวทางการแกปญหา (พ.ศ. 2556 – 2559) ซึ่งปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี
10/2558 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 และจากการสัมภาษณ ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล
อธิการบดี  ของคณะกรรมการฯ

2. ผศ.สมพร  โตใจ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใชผลจากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีอธิการบดีในฐานะผูบังคับบัญชาประเมิน  ผศ.สมพร  โตใจ  ตาม “แบบขอตกลงและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทผูบริหาร (มีวาระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตําแหนง
รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน) และจากการสัมภาษณ  ผศ.สมพร  โตใจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของคณะกรรมการฯ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ปรากฏรายละเอียดในเอกสาร “รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559” แนบระเบียบวาระนี้ และผลการสัมภาษณท่ีคณะกรรมการเสนอใน
ระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารง
ตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนราชการ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ของ
1. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร

ซึ่งไมเปนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เสนอ

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 12/2558 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 160 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 มีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 9 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดกรอบวาการคนควาอิสระกับวิทยานิพนธมีความแตกตางกันอยางไร

เชน การคนควาอิสระเรื่องการพัฒนาแบบประเมินคัดกรองผูปวยเจ็บ – แนนหนาอกหรือใตลิ้นป หนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง มีขอสังเกตวาเรื่องดังกลาวเปนการคนควาอิสระแตมีรูปแบบกระบวน
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การวิจัยแบบวิทยานิพนธ และหัวขอการวิจัยไมตรงตามศาสตรของสาธารณสุข กับอาจารยท่ีปรึกษามีคุณวุฒิ
ไมตรงตามศาสตร และการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษามีลักษณะวิธีการวิจัยท่ีเหมือนกันเกือบท้ังหมด
จึงมอบบัณฑิตวิทยาลัยกํากับเรื่องดังกลาวดวย

2. บัณฑิตวิทยาลัยตองกําหนดทิศทางการวิจัยโดยเนนเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน
3. การใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอไมถูกตอง  ควรมีอาจารยตางประเทศหรืออาจารย

ท่ีเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเปนผูตรวจสอบเพ่ิมอีกข้ันตอนหนึ่ง
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญา ดงันี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 160 คน และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 9 คน  ดังนี้

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องการเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558
ดวยมหาวิทยาลัยโดยการเสนอขอมูลของสาขาวิชาไดขอปรับคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค

เรียนของหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ  ตามเอกสาร “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บ
คาธรรมเนียม การศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ. 2558” ท้ังนี้
เพ่ือปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบางสาขาวิชาใหเอ้ือตอการใชงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาในภาวะท่ีมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  การแขงขัน  และการมีงานทําของบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย  จึงไดดําเนินการเพ่ือปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน  โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบในการออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งท่ีพิเศษ/2558 วันพุธ ท่ี 21 ตุลาคม 2558

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสินของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบประกาศดังกลาว  ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี
22 ธันวาคม 2558

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ดร.พิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา ไดอภิปรายท่ัวไปโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) เสนอใหมีการแกไขระเบียบฯ วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ขอ 5.3 โดยควรเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีอํานาจ
ปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาได
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(2) มหาวิทยาลัยไมควรเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราท่ีสูงเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไป
ไดเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

(3) มหาวิทยาลัยควรมีหลักเกณฑและเหตุผลความจําเปนในการปรับข้ึนคาธรรมเนียมการศึกษา
(4) หากมหาวิทยาลัยปรับข้ึนคาธรรมเนียมแลวนักศึกษาจะมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอยางไรใหเสนอขอมูล

ท่ีเห็นเปนรูปธรรม

มติท่ีประชุม
รับทราบ และมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้
1. ควรจัดทําตารางขอมูลการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง

เพ่ือใชเปนขอมูลในการเทียบเคียง
2. ควรดําเนินการพิจารณาแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการรับจายเงิน

ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ขอ 5.3 โดยมอบ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสินพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการจัดทําราง
กฎ ระเบียบและขอบังคับพิจารณาตอไป

5.2 เพื่อทราบงบการเงิน (รายงานการเงินประจําป 2558) ของสํานักจัดการทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2553 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน  พ.ศ.
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 2558 ณ วันสิ้นสุดปงบประมาณ
คือวันท่ี 30 กันยายน 2558 โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวและนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักจัดการ
ทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 พิจารณาใหความเห็นชอบแลว

คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี
22 ธันวาคม 2558 ไดพิจารณางบการเงิน (รายงานการเงินประจําป 2558) ของสํานักจัดการทรัพยสินแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 พิจารณากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ประจําป 2559 ดังนี้

ครั้งท่ี วัน ท่ี เดือน สถานท่ี หมายเหตุ
1 อังคาร 26 มกราคม ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
2 อังคาร 23 กุมภาพันธ ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
3 อังคาร 22 มีนาคม ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
4 อังคาร 26 เมษายน ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
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ครั้งท่ี วัน ท่ี เดือน สถานท่ี หมายเหตุ
5 อังคาร 24 พฤษภาคม ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
6 อังคาร 28 มิถุนายน ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
7 อังคาร 26 กรกฎาคม ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
8 อังคาร 23 สิงหาคม ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
9 อังคาร 27 กันยายน ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
10 อังคาร 25 ตุลาคม ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
11 อังคาร 22 พฤศจิกายน ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี
12 อังคาร 27 ธันวาคม ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี

หมายเหตุ : กําหนดการประชุมนีส้ภามหาวิทยาลัยอาจมีมติเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมเปนคราวๆ ได
มติท่ีประชุม
เห็นชอบ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 1/2559 ในวันอังคาร ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


