
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 5/2558

วันอังคาร ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิช์ัย  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 จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 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. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
2. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
3. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
1.1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ

-ไมมี-
1.2 เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ

(1) สภาการพยาบาลไดมีหนังสือท่ี สภ.พ.01/05/268 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2558 ถึงคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ  และไดสําเนาหนังสือดังกลาวแจงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยแนบ “ผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ” ซึ่งผลการพิจารณา
สภาการพยาบาลไดใหการรับรองคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต  เปนเวลา 3 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2558 – 2560)

มติท่ีประชุมรับทราบ  และเพ่ือสรางคุณภาพใหแกคณะพยาบาลศาสตร สภามหาวิทยาลัยฯ
เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภาการพยาบาล  เชน  วางแผนพัฒนาอาจารย
ใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกไมนอยกวารอยละ 35 เปนตน
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(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เปนอันดับท่ี 1 ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต จํานวน 739,244,200 บาท (เจ็ดรอย
สามสิบเกาลานสองแสนสี่หม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) และเปนอันดับท่ี 5 ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายละเอียดดังเอกสาร “ราง” ขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

มติท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 4/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 4/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออก

หลักฐานการศึกษา พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การออกหลักฐานการศึกษา  พ.ศ. 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการประสานกับผูรับผิดชอบเพ่ือแกไขรางระเบียบใหเปนไป
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนอนายกสภาฯ ลงนามตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ท่ี 005/2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558 เรียบรอยแลว

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม
2558 ไดออกประกาศเรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ท่ี 006/2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจะกําหนดการประชุมเม่ือสภาฯ
ไดแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแลวเพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการฯ
มีความสมบูรณ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 004/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558 แลว  และสงประกาศ
ใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการ เปดสอนนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการ
ศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปการศึกษา
2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แลวเพ่ือดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร

ภาคบัณฑิตรุนท่ี 7 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร  ภาคบัณฑิต
รุนท่ี 7

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะนิติศาสตรทราบมติสภาฯ แลวเพ่ือดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระท่ี 4.3.7 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกลั่นกรองเพ่ือดําเนินการ

อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2558 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
บุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ประจําปการศึกษา 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ท่ี 004/2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ประจําปการศึกษา 2558 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558 แลว

คณะกรรมการฯ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ  ประจําปการศึกษา
2558

ระเบียบวาระท่ี 4.3.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) โดยแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอ
เสนอแนะของกรรมการสภาฯ และมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรไปยัง สกอ. เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3.9 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีประชุม
มีมติ

1. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวภมรรัตน  สุธรรม ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาพัฒนา
ชุมชน  ตั้งแตวันท่ี 11 มิถุนายน 2556

2. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวปริศนา รักบํารุง ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิทยาศาสตร
ศึกษา  ตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ
ท่ี 1098/2558 เรื่องใหพนักงาน มหาวิทยาลัยไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทน
นอกเหนือจากคาจาง ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 แลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.11 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยฯ
มีมติเห็นชอบในหลักการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามท่ีเสนอ  โดยเม่ือมหาวิทยาลัย
ไดรับหนังสือตอบรับครบถวนแลวใหคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (อธิการบดี)
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือตอบรับครบถวนแลว เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 จึงเสนอนายกสภาฯ
ลงนามประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 005/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 8
พฤษภาคม 2558 เรียบรอยแลว

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีกําหนดการประชุมในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 เพ่ือ
พิจารณาเลือกประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเสนอสภาฯ แตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี  จํานวน 243 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 44 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

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 ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเปนเอนกอนันต
อันเปนคุณูปการยิ่งแกพสกนิกรชาวไทย ทรงเปยมดวยพระปรีชาสามารถหลากหลายดาน โดยเฉพาะดาน
การศึกษาทรงใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาและดวย
พระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศนอันกวางไกลทรงใชการศึกษาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือ
การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน  ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการประชุมครั้งท่ี 2 (122)/2558 เม่ือ
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วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบใหขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ
ในวันท่ี 2 เมษายน  พ.ศ. 2558

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณและเปนสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขอ
พระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหปรับปรุงเนื้อหาในคําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยใหใชเนื้อหา

อธิบายความวา “การบริหารการศึกษา” ท่ีมีองคประกอบ 3 สวน  คือ  การบริหารในสถานศึกษา การบริหาร
ระบบการจัดการในสถานศึกษา และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจดานการบริหารการศึกษาครบถวนทุก
ประการ  และทรงชวยเหลือดานการศึกษาแกเด็กผูดอยโอกาสดวยการใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ีเรียนดี
แตยากจน ซึ่งเม่ือสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแลวจะนําความรูกลับไปพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการเชื่อมโยงใหมีการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีมติเปนเอกฉันททูลเกลาฯ  ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4.2.2 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการเทียบตําแหนง
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....

เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และการแตงตั้งหรือเทียบดํารงตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2556 ขอ 14 จึงเสนอแนะในการ
ออกขอบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 28
เมษายน พ.ศ. 2558 จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหแกไขแบบขอเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยแนบทายขอบังคับฯ

ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีแนบทาย
ประกาศ ก.พ.อ.
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเทียบตําแหนงทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

4.2.3 พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน

2558 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง (ตาม
ประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 005/2558 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558) และประกาศดังกลาวกําหนด
“ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามคําสั่งนี้เพ่ือเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกคนหนึ่ง  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งเปนประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย...”

มหาวิทยาลัยโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 และท่ีประชุมมีมติเลือก นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร เปนประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามมติคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร  กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
ดวยกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียวผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 030/2555

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2558) ไดครบวาระการดํารงตําแหนง ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ขอ 4 วรรคสอง

วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียวไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกไดมีเอกสารตอบรับการทาบทามแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ

การทองเท่ียว  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ดังนี้
(1) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ประธาน
(2) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว กรรมการ
(3) รศ.ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) นายสุรพล  เศวตเศรนี (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) นายสุทธิ  ศิลมัย (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
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(6) นางรําลึก  อัศวชนิ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(7) หัวหนาสํานักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียวให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
3. สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง -

ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
5. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียวหรือตามท่ีคณบดีวิทยาลัย

นานาชาติการทองเท่ียวมอบหมาย

4.2.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ขอ 3 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558
เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาดําเนินการพิจารณาเลือกบุคคลประเภทผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน 2 คน  และเสนอบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ดังนี้

1. ผศ.ประสงค  หลําสะอาด รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย ประธาน
2. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข ผูแทนคณบด/ีผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
3. นายวิชิต   สุวรรณรัตน (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย) กรรมการ
4. รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย) กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการ

และเลขานุการ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการ

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เสนอ
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังนี้
(1) ผศ.ประสงค  หลําสะอาด (รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย) ประธานกรรมการ
(2) ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข (ผูแทนคณบดี , ผูอํานวยสํานัก/สถาบัน) กรรมการ
(3) รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย) กรรมการ
(4) นายวิชิต  สวุรรณรัตน (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย) กรรมการ
(5) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการ

และเลขานุการ



9

(6) เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี 1 คน ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนทําหนาท่ี ดังนี้
(1) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคางานและการกําหนดกรอบตําแหนง  เวนแตกรอบตําแหนง

ตามขอ 16 วรรคสอง  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ. 2556

(2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงท่ีครองอยู ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสําหรับตําแหนงประเภท
ผูบริหาร โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม

(3) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ

(4) พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินสมนาคุณผูดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ตามท่ีไดมีการกําหนดใหจายคาตอบแทนเหมาจาย คาตอบแทนเหมาจายสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย
จากงบประมาณแผนดินเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 12,500 บาท มาตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพ่ือใหมีการจาย
คาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีท่ีเหมาะสม
กับภาระหนาท่ี  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจายคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท โดยเบิกจายจากงบประมาณแผนดินในสวน
คาตอบแทนของนายกสภามหาวิทยาลัยกอน และเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจนครบ
จํานวนเงินคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 30,000 บาท

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 26
พฤษภาคม 2558 ไดเห็นชอบใหเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินสมนาคุณ
ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป
โดยในการพิจารณาออกระเบียบนี้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ (คุณวิชัย  ศรีขวัญ) ไดออกจากหองประชุม
และอุปนายกสภาฯ (รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช) ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินสมนาคุณผูดํารงตําแหนงนายก

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

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 โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
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คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 622 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 60 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 7 ขอ ดังนี้

(1) ตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษใหถูกตองชัดเจน
(2) ตรวจสอบวิธีการสุมตัวอยาง
(3) ใหบัณฑิตวิทยาลัยกํากับดูแลเรื่องการใชระเบียบวิธีการวิจัยใหถูกตอง
(4) ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบเรื่องการคัดลอกวิทยานิพนธ ตรวจสอบ

บรรณานุกรมใหถูกตอง
(5) ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบการใชกลุมตัวอยางใหตรงกับวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว  รวมท้ังการอภิปรายผลการวิจัย  การตรวจสอบคําผิด
(6) ในข้ันตอนการเสนอหัวขอวิทยานิพนธใหแตละสาขาวิชาไดตรวจสอบหัวขอวิทยานิพนธ

โดยเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ  ควรตรวจสอบความเหมาะสม
ของหวัขอวิทยานิพนธ ระเบียบวิธีวิจัย  การใชเครื่องมือในการวิจัย

(7) ใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดระบบและกลไกในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ
2. ดุษฎีนิพนธเรื่ององคประกอบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏของ  นางนฎัจรี  เจรญิสุข  สภามหาวิทยาลัยมีขอสังเกต ดังนี้
(1) บทคัดยอภาษาอังกฤษมีการใชคําผิดหลายแหง และการอภิปรายผล (discussion) มีแต

แนวความคิดของบุคคลซึ่งผลการวิจัยไมไดสรางองคความรูทางวิชาการใหม ซึ่งลักษณะการทําดุษฎีนิพนธ
ตองมีการวเิคราะห  สังเคราะหเพ่ือใหทราบถึงสาเหตุและปญหาจากการวิจัย

(2) บัณฑิตวิทยาลัยควรใหอาจารยท่ีปรึกษากําชับใหนักศึกษาอางอิงเอกสารหรือหนังสือไม
เกิน 5 ป  และสวนหนึ่งควรเปนเอกสารอางอิงหรือตําราจากตางประเทศท่ีเชื่อถือไดจํานวนมากพอสมควร
และเหมาะสมกับระดับดุษฎีบัณฑิต

(3) ดุษฎีนิพนธเรื่ององคประกอบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีเพียงการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพตองมีการรวบรมเอกสาร  การสังเกต
แบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  การสัมภาษณ  เปนตน

(4) หัวขอการวิจัยไมเหมาะสมสําหรับดุษฎีนิพนธเนื่องจากใชเครื่องมือการวิจัยไมเปนท่ียอมรับ
ทางวิชาการ และไมไดสรางองคความรูทางวิชาการใหม

(5) ดุษฎีนิพนธตองเนนท่ีผลผลิต (Output) สิ่งท่ีตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผลลัพธ
(Outcome) สิ่งท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการวิจัยหรือหลังงานวิจัย ซึ่งไมไดคาดหวังไวลวงหนาและผลกระทบ
(Impact) สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังงานวิจัยไปแลวระยะหนึ่ง (ความยั่งยืน-การจัดการตอ) ซึ่งไมไดคาดหวังไวลวงหนา

(5) ใหนํารายละเอียดการตีพิมพฉบับสมบูรณเสนอสภามหาวิทยาลัยในการเสนอขออนุมัติให
ปริญญาดังกลาว
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มติท่ีประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 622 คน  และ
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 59 คน ดังนี้

(2.1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 32 คน
(2.2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 18 คน
(2.3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 8 คน
(2.4) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

2. กรณีการอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษาของ
นางนัฎจรี  เจริญสุข  ดุษฎีนิพนธเรื่ององคประกอบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สภามหาวิทยาลัยยังไมพิจารณาอนุมัติใหปริญญา  และแตงตั้งท่ีปรึกษาและคณะ
กรรมการตรวจสอบการทําดุษฎีนิพนธ ดังนี้

(1) ท่ีปรึกษา
(1.1) ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล
(1.2) ศ.ดร.ชุติมา   สัจจานันท
(1.3) รศ.ดร.ศักดิ์ชัย   นิรัญทวี

(2) คณะกรรมการตรวจสอบการทําดุษฎีนิพนธ
(2.1) รศ.ปราณี  เพชรแกว   รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธาน
(2.2) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  กรรมการสภาฯ จากผูบริหาร กรรมการ
(2.3) ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง  กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(2.4) ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ีดําเนินการตรวจสอบใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ และเปน

ท่ีปรึกษาในการปรับปรุงบทคัดยอใหเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย  และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งตอไป
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไมมี-
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

6.1 ตามท่ี ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มีแนวคิดในการสรางมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหเปน “มหาวิทยาลัยกินได” เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัย
ท่ีเขาถึงประชาชนเขาถึงชุมชนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยกินไดมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ

(1) สัมผัสได ซึ่งการท่ีมหาวิทยาลัยจะใหทองถ่ินมาสัมผัสมหาวิทยาลัยไดนั้น มหาวิทยาลัยตอง
เปนฝายเริ่มตนออกไปสัมผัสทองถ่ินกอน ทําใหทองถ่ินเกิดความรูสึกใกลชิด เปดกวางใหทองถ่ินเขามาใช
ประโยชนจากมหาวิทยาลัยในรูปแบบตางๆ เชน สนามกีฬา หองสมุด หอประชุม จัดเสวนา ฯลฯ

(2) มีประโยชน คือ สามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาใหกับทองถ่ินได และ
(3) สังคมเห็นคุณคา เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความหมายตอสังคม เปนท่ีพ่ึงของชาวบานได

เม่ือทองถ่ินเดือดรอนหรือมีกิจการงานใดก็นึกถึงมหาวิทยาลัย
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สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นวาแนวคิดดังกลาวเปนประโยชนตอสังคมจึงมอบคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจัดทําเปนนโยบายตอไป

6.2 สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
(1) ควรบํารุงรักษาอาคาร และอุปกรณตางๆ และโดยเฉพาะอาคารท่ีมีความทรุดโทรมควร

ซอมแซมและทาสีใหม
(2) ในการออกแบบอาคารควรเนนพ้ืนท่ีการใชสอยเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา ไมควร

ใชแบบอาคารท่ีเปลืองเนื้อท่ี
(3) ควรจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ินและรวมมือกับทองถ่ินหรือเอกชน

ในการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินการในการจัดการศึกษาของแตละหลักสูตร
(4) ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยผูสอน  โดยเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา

ตลอดจนการใชศักยภาพของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
6.3 ตามท่ีรัฐบาลจะสนับสนุนงบป 2559 ประมาณ 8 พันถึง 1 หม่ืนลานบาท เพ่ือมุงพัฒนากลุม

มหาวิทยาลัยใหม โดยนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯ และรัฐมนตรีชวยวาการฯ อยากเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถพัฒนาทักษะฝมือระดับสูงของผูเรียน เพ่ือออกมารองรับการเจริญเติบโตทางดาน
อุตสาหกรรมไฮเทคท่ีจะเกิดข้ึนอีกมากในประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิตของประเทศและเพ่ือใหไทย
สามารถสรางตลาดท่ีจะสามารถแขงขันกับประเทศท่ีมีตนทุนวัตถุดิบ และคาแรงต่ํากวาประเทศไทยได โดยท่ี
ผานมาเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหนโยบายกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ
ในการเนนย้ําสิ่งท่ีจะเปนโจทยทาทายเพ่ือจะพลิกโฉมหนามหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมดใหกาวไปเปนหลักท่ี
เขมแข็งและยั่งยืนในการพัฒนาจังหวัด และทองถ่ิน รวมท้ัง การพัฒนาการศึกษา โดยมีโจทยสําคัญ 3 เรื่อง คือ

1. การสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยภูมิภาค 9 เครือขาย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 40 แหง
เพ่ือใหเกิดเครือขายพัฒนาครูประจําการในทุกจังหวัด ซึ่งปจจุบันมีทุนครูสอนดี ของ สสค.อยูประมาณ 2 หม่ืนคน
ครูท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกโครงการรางวัลเจาฟามหาจักรีอยูทุกจังหวัด เปนตน เพ่ือใหครูเหลานี้
อาศัยการบริหารจัดการระหวางมหาวิทยาลัยภูมิภาค กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนเครื่องมือสําคัญ และเปน
จุดเปลี่ยนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูยุคใหม เพ่ือชวยใหครูไดรับการสงเสริมเติมเต็มความรูใหมๆ อยาง
ตอเนื่องเปนการเพ่ิมขีดความสามารถเรื่องท่ีสําคัญๆ ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน ขีดความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ ดานการใชไอซีทีเพ่ือการเรียนรู ดานการสอนคณิตฯ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิศวกรรม เปนตน

2. เพ่ือรองรับการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศลงไปสูการปกครองสวนทองถ่ินตาม
ทิศทางของรัฐธรรมนูญ ในการสรางขีดความสามารถของทองถ่ิน เชน การสรางขีดความสามารถดานการบริหาร
จัดการ ความสามารถในการสรางระบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบ ความสามารถในการมีสรางการมี
สวนรวมของประชาชน รวมถึงสรางขีดความสามารถในการจัดการดานตางๆ เชน บริการดานการศึกษา ดาน
สุขภาพ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนโจทยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมดในการรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัย
กลุมภูมิภาคเพ่ือทําใหพ้ืนท่ีและจังหวัดมีขีดความสามารถรองรับการกระจายอํานาจได

3. ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนคลังขอมูลการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งตองอาศัยผลการวิจัยท่ีจะทําใหเกิดขอมูล
ในเรื่องความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนขอมูลการเคลื่อนยายแรงงานท่ีออกจากระบบการศึกษาใน
ระดับตางๆ ขอมูลดานทรัพยากรเพ่ือการจัดการน้ํา การบริหารจัดการท่ีดิน และพ้ืนท่ีทางการเกษตร ตลอดจน
ขอมูลดานสังคม ขอมูลดานการศึกษา ดานครอบครัว ดานเด็กและเยาวชน ขอมูลเก่ียวกับกลุมผูดอยโอกาส
เปนตน (ขอมูล : กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th วันท่ี 26 พฤษภาคม 2558)
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สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมในดานยุทธศาสตร  โครงการ/กิจกรรม
และบุคลากรในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังกลาว

6.4 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม
2558 ไดมีมติ ดังนี้

(1) เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2564) ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และไดใหขอสังเกตวากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (Pure Science) เชน สาขาวิชา
เคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร มีจํานวนนักศึกษาลดลงอยางตอเนื่อง คณะวิทยาศาสตรฯ ตองปรับตัว
ดวยการทําความรวมมือกับคณะครุศาสตรในการจัดทําหลักสูตรรวมกันเก่ียวกับการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร และใหมีการใช ICT เพ่ือการเรียนรู  เปนตน

(2) ใหคณะวิทยาศาสตรฯ จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือรองรับโครงการของรัฐบาล  โดยใชทรัพยากร
ของบุคลากรภายในหรือเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในการจัดการอบรม สัมมนา และเปนการหารายไดใหกับ
หนวยงาน

(3) เห็นชอบในการดําเนินการโครงการวิจัยเก่ียวกับสาเหตุการออกกลางคัน (Drop Out) ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 6/2558 ในวันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดงุชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


