
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 5/2559

วันพุธ ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนยปฏิบัติการธุรกิจการบิน  วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

อาคารไอทีสแควร ช้ัน 11 เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รองประธาน
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ธีรภัทร  เสรีรังสรรค กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. รศ.ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
14. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

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

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

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

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

18. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
19. ดร.พิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
20. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
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21. ผศ.นรินทร  สุขกรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ

22. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางสมบูรณ  สวุรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลาประชุม

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
2. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ลาประชุม

ผูรวมประชุม
1. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
2. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผูชวยเลขานุการ
4. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ผูแสดงวิสัยทัศนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก

และแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูเขาแสดงวิสัยทัศนฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2.1

2. ดร.เอนก  สุดจํานงค รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ไดประเมินผลงาน

ของอธิการบดี  และคณบดี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ในระหวางวันท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2559
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และมหาวิทยาลัยจะรายงานผลการประเมินใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ตอไป

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเปนเจาภาพจัดงาน “ราชพฤกษเกมส” ในระหวางวันท่ี 17–19
พฤษภาคม 2559 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ซึ่งเปนงานกีฬาบุคลากร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคใต  ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงคในการสราง
ความสามัคคี  และกระชับความสัมพันธเพ่ือสรางเครือขายการทํางานระหวางมหาวิทยาลัย

3. นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภาวิชาการ  อธิการบดี  และผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา  ไดไปราชการเพ่ือเจรจาความรวมมือการอบรมพัฒนาศักยภาพสําหรับอาจารยกับมหาวิทยาลัย
St.Mary’s  University และมหาวิทยาลัย Heriot-Watt University , Scotland ในระหวางวันท่ี 30
เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2559 ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยมีแผนในการจัดสงอาจารยจากคณะ
ตางๆ จํานวน 16 คน  เขารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short  Course  Training  in  Professional
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Development) ในระหวางวันท่ี 11 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 ณ  มหาวิทยาลัย
St.Mary’s  University

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2559
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 4/2559 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2559 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีการแกไข ดังนี้

หนา 8 – 10 ใหแกไขคําวา “หลักสูตรปรังปรุง” เปน “หลักสูตรปรับปรุง”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 4/2559 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2559)
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
11. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
14. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาการจัดการ

และคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ แลว  และคณะไดปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรพิจารณาแลว เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559
และไดสงหลักสูตรไป สกอ. เรียบรอยแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ท่ีประชุมมีมติ

1. อนุมัติแตงตั้ง นายปริญญา  นอยดอนไพร ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร  ตั้งแตวันท่ี 6 มิถุนายน 2558

2. อนุมัติแตงตั้ง นางกาญจนา  เผือกคง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร  ตั้งแตวันท่ี 24 ตุลาคม 2558

3. อนุมัตแิตงตั้ง นางชฎาภรณ  สุขศรี  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการบัญชี
ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2557

4. อนุมัติแตงตั้ง นายจิตรดารมย  รัตนวุฒิ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
นิติศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2557

มหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ ท่ี 0958/2559 เรื่องแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และกองการเจาหนาท่ีแจงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ
ทราบแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร  ภาคบัณฑิต รุนท่ี 8 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร  ภาคบัณฑิตรุนท่ี 8 ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะนิติศาสตรทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการรับนักศึกษาตาม
โครงการจัดการศึกษานิติศาสตรภาคบัณฑิต รุนท่ี 8 (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนแทนผูพนจากตําแหนง ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้ง ดร.เอนก
สุดจํานงค รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนแทนผูพนจากตําแหนง

นายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ท่ี 009/2559 เรื่องแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนแทนผูพนจากตําแหนง ลงวันท่ี 26 เมษายน 2559
เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมตอินุมัติใหปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 47 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการออก
หลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตร
ใหกับบัณฑิตตอไป (ดําเนินการแลวเสร็จ)

มติท่ีประชุม
รับทราบ
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3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2559 ระเบียบวาระท่ี 5.2
เรื่องเพื่อทราบการขอเลื่อนวันรับตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน
2559 มีมติรับทราบการเลื่อนวันเขารับตําแหนงของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  กรณี ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน
ท่ีไดมีหนังสือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ท่ี 0203.0923/248 เรื่องขอยืดระยะเวลา
การไปดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรจาก “วันท่ี 1 เมษายน  พ.ศ. 2559 เปนตนไป” เปน “วันท่ี
1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 เปนตนไป” เนื่องจากตองดําเนินการเรื่องขอลาออกตามระเบียบราชการและเพ่ือ
มอบหมายงานใหแลวเสร็จ

เนื่องจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติให ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน ลาออกจากตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เพ่ือดําเนินการ
ใหนักศึกษาพยาบาลศาสตรจากสถาบันดังกลาวสําเร็จการศึกษา  จึงขอเลื่อนวันรับตําแหนงคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เปนวันท่ี 1 มิถุนายน
2559

จึงแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ระหวางปการศึกษา 2554 – 2557
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทําการการวิจัยเก่ียวกับ

สาเหตุการออกกลางคัน (dropout) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือใชเปนขอมูล
ใหฝายบริหารวางแผนในการแกไขปญหาการออกกลางคัน (dropout) โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดแตงตั้ง
ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง เปนประธานโครงการวิจัยเรื่องสาเหตุการออกกลางคัน (dropout) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และไดดําเนินการวิจัยในเรื่องดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  โดย
ไดรายงานผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ระหวางปการศึกษา 2554 – 2557” เสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณาแลว เม่ือวันท่ี
26 เมษายน  พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการฯ  ไดมีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือกําหนดนโยบาย
ตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ระหวางปการศึกษา 2554 – 2557 และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ  ดังนี้
1. นักศึกษาคณะนิติศาสตรมีจํานวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันสูง  มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการ

แนะแนวหลักวิธีการเขียนตอบขอสอบกฎหมายแกนักศึกษา
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2. ควรใหอาจารยท่ีมีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญดานการสอนเปนผูสอนในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  และในหนึ่งรายวิชาไมควรมีผูสอนหลายคน

3. มหาวิทยาลัยควรวางแผนเพ่ือแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  โดยใหความสําคัญ
ในประเด็นดังตอไปนี้

(1) ความรูพ้ืนฐานของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยควรมีขอมูลคะแนน O-NET / GAT-PAT ของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 เพ่ือจะไดจัดทําหลักสูตรปรับพ้ืนฐานแกนักศึกษากอนเขาเรียนระดับปริญญาตรี

(2) อาจารยผูสอน  มหาวิทยาลัยตองพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  และอบรมให
ความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอน  หรือจัดทําโครงการ Teaching Clinic

(3) อาจารยท่ีปรึกษาสามารถใหความชวยเหลือแนะนําแกนักศึกษาท้ังในเรื่องการเรียนและเรื่อง
สวนตัว  และควรกําหนดเปนภาระงานของอาจารยดวย

(4) การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยควรหากลยุทธเพ่ือลดปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
เชน การใชกิจกรรมการเรียนแบบ Buddy เปนตน

4. มหาวิทยาลัยควรนําผลการวิจัยไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขปญหา

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 พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการสรรหาผูท่ีมีความเหมาะสม

จํานวนไมเกิน 3 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังนี้

1. ประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม  พ.ศ. 2559 เพ่ือออกประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ เรื่องการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2559
โดยมีสาระ ดังนี้

(1) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อ
(2) กําหนดใหผูบริหารหนวยงานระดับคณะ/สํานัก สถาบัน หรือเทียบเทาของมหาวิทยาลัย

เสนอชื่อและบุคคลของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) เสนอชื่อตนเอง โดยใหเสนอชื่อ  ณ  หองสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ภายในวันศุกรท่ี 8 เมษายน 2559 ปรากฏวา มีผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 5 คน คือ

1) ดร.พิชัย  สุขวุน
2) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง
3) อาจารยศิโรจน  พิมาน
4) ผศ.ดร.สุรพล  เนาวรัตน
5) ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล
และมีผูเสนอชื่อตนเอง 1 คน คือ ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล
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2. ประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับ
การเสนอชื่อ/เสนอชื่อตนเองเขารับการสรรหาเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทาบทามและสงประวัติ
ผลงาน วิสัยทัศน และนโยบายการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูไดรับการเสนอชื่อและผูเสนอชื่อ
ตนเองท้ัง 5 คน เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนา สวนราชการ หรอืหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2551 ขอ 6 และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการ ดังนี้

(1) ดําเนินการสงหนังสือทาบทามบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อท้ัง 4 คน ใหตอบรับการทาบทาม
ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2559 พรอมสงเอกสารประมวลประวัติ ผลงานฯ ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม
2559 และหากไมสงแบบทาบทามภายในวันท่ี 22 เมษายน 2559 ถือวาปฏิเสธการทาบทาม ซึ่งท้ัง 4 คน
ปฏิเสธการทาบทาม

(2) ดําเนินการใหผูเสนอชื่อตนเองเขารับการสรรหา จํานวน 1 คน คือ ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะ
พิศาล สงเอกสารประมวลประวัติ ผลงานฯ ภายในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559

3. ประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 เพ่ือพิจารณาเลือกบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมเปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
เลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและมีมติ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไดพิจารณาจํานวนผูท่ีจะเขารับ

การสรรหาเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ซึ่งไดดําเนินการตามข้ันตอนตามขอบังคับฯ แลว มีจํานวน 1 คน คือ  ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ซึ่งเปน
ไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนา สวนราชการ หรอืหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ พ.ศ. 2551 ขอ 8 ความวา “ขอ 8 ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสม จํานวนไมเกินสามคน แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับอักษร พรอมประวัติ ขอมูล รายละเอียด วิสัยทัศน
และนโยบายการปฏิบัติงาน ตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการกําหนด เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาโดยคํานึงถึงลักษณะความเปน
ผูนํามีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธและมีความรูความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงานของหนวยงานท่ีจะเขาไปดํารงตําแหนง

การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ”
2) คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดพิจารณาขอมูลประวัติ ผลงาน

วิสัยทัศน และนโยบายการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2559 - 2562) ของ
ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล  ท้ังนี้คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาถึงคุณลักษณะความเปนผูนํา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธและความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวกับภาระงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา แลวมีมติใหเสนอ  ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือก และ
แตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟงการเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
(10 นาที) และพิจารณาเลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอและแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
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ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 5/2559 ในวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอใหมีการลงคะแนนลับ ประธานจึงไดแตงตั้ง  ดร.พิชัย  สุขวุน และ อาจารย
สมพร  ศรีอาภานนท เปนกรรมการนับคะแนนเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแตงตั้ง  ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแตวันท่ี 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 เปนตนไป

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซ่ึงไมเปน
ขาราชการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559
และครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตน
ของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ : กรณี  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตําแหนงรองอธิการบดี  ท้ังนี้
ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี “พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ กรณี รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตําแหนงรองอธิการบดี  โดยดําเนินการตามความในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
พ.ศ. 2557”

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 ท่ีเก่ียวของ  ดังนี้

1. ขอ 6 กําหนดใหการกําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการในขณะท่ี
ยังอยูในวาระการดํารงตําแหนงบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหดําเนินการ
ตามหมวด 2

2. ขอ 7 และขอ 8 กําหนดใหมหาวิทยาลัยจายเงินคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารเปน
รายเดือน โดยยังคงมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับคาตอบแทนอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
ท่ีเก่ียวของ

3. หมวด 2 ขอ 9 ไดกําหนดอัตราคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารใหจาย ดังนี้
(1) อธิการบดี  เดือนละ 60,000 บาท  ถึง 150,000 บาท
(2) รองอธิการบดี  คณบดี ฯลฯ เดือนละ 40,000 บาท  ถึง 100,000 บาท

4. ขอ 10 กําหนดให “การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตองคํานึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ประสบการณ และความสามารถของผูท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารในรายละเอียดตอไปนี้

(1) ผลงานทางดานการบริหารองคกรทางการศึกษาและประสบการณในการบริหารองคกร
และงานอ่ืน ๆ

(2) ตําแหนงทางวิชาการ
(3) การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
(4) อัตราเงินเดือนสูงสุด ท่ีเคยไดรับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือองคกร

ของรัฐหรือเอกชน
(5) คุณสมบัติและประสบการณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ”
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ฝายเลขานุการฯ  จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของ
ผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีเกษียณอายุราชการขณะท่ีอยูในวาระการดํารงตําแหนงบริหารท้ัง 3 ตําแหนง
ดังกลาว เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบตอไป

คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 26 เมษายน 2559 ไดกําหนดกรอบ
การพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการสําหรับ
ผูท่ีเกษียณอายุราชการในขณะท่ีอยูในวาระการดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังนี้

1. คาตอบแทนท่ีไดจะไมนอยกวาท่ีเคยไดรับอยูเดิม
2. คาตอบแทนเทียบเคียงกับคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารของสวนราชการตางๆ

ในตําแหนงระดับเดียวกัน
3. วงเงินคาตอบแทนเทียบเคียงวิธีพิจารณาคาตอบแทนของ ผศ.ประสงค  หลําสะอาด

ตําแหนงรองอธิการบดี
4. พิจารณาโดยคํานึงถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทน

ผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 ขอ 10
ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนง

บริหารซึ่งไมเปนขาราชการไดพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ : กรณี  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตําแหนงรองอธิการบดี  ตามขอ 9 (2) แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ พ.ศ. 2557 เดือนละ 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารง
ตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการของ รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตําแหนงรองอธิการบดี  เดือนละ
80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบกําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ : กรณี

รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตําแหนงรองอธิการบดี  ตามขอ 9 (2) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 เดือนละ 60,000 บาท
(หกหม่ืนบาทถวน)

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน
2559 ไดมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) แตหลักสูตรดังกลาวไมไดกําหนด “อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  และเข็ม
วิทยฐานะ” ในพระราชกฤษฎีกา  วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็ม
วิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งใชบังคับ
อยูในปจจุบัน  จึงจําเปนตองออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ และ
เข็มวิทยฐานะของหลักสูตรดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. 2547
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ….) พ.ศ. ....

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรกําหนดสีประจําสาขาวิชาโดยควรใชตามสีประจําคณะ คณะละหนึ่งสี
มติท่ีประชุม
เห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ….)
พ.ศ. ....

4.2.4 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

ดวยประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไดกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับกําหนด
ใหสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการยื่นและสาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  ฉบับท่ี 005/2559 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 พิจารณา และมีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาออกใชบังคับ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป
มติท่ีประชุม
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้  และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ

ใหแกไขปรับปรุง “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... ดังนี้

1. ขอ 5 แกไขเปน “การตอเวลาราชการของขาราชการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามความ
ตองการของคณะหรือมหาวิทยาลัยมิใชสิทธิของผูขอตอเวลาราชการ”

2. ขอ 7 (1) วรรคสอง แกไขจาก “ผูชวยศาสตราจารย...” เปน “ผูชวยศาสตราจารยซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก...”

3. ขอ 14 วรรคแรก แกไขเปน “ใหมหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ท่ีไดรับการตอเวลาราชการเปนรายปตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ....”
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4. ขอ 14 วรรคสอง  ควรเขียนขอความใหมหรือตรวจสอบวาความถูกตองตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือไม

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) ปการศึกษา
2557 เพ่ือตอบสนองความตองการของเอกัตบุคคล ความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน และความตองการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบคุคลท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบใหเสนอ “โครงการเปดสอนนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2559” ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแผน
การรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2559

มติท่ีประชุม
เห็นชอบโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา

2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2559
โดยใหเพ่ิมหรือลดไมเกินรอยละ 10

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภา
วิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของ
สภาวิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ



12

ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 170 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 126 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. การใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดยอมีการเขียนไมถูกตองในบางสวนควรใหอาจารย

ชาวตางชาติเปนผูตรวจสอบและกลั่นกรองอีกข้ันตอนหนึ่ง
2. การวิจัยในระดับปริญญาเอกมีการศึกษาท่ีไมมีความหลากหลาย และโดยสวนใหญเปนการวิจัย

ในเชิงปริมาณท่ีใชแบบสอบถามเปนหลัก บัณฑิตวิทยาลัยควรสงเสริมใหงานวิจัยระดับปริญญาเอกมีการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) ท่ีใชวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 170 คน และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 126 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 52 คน
(3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 32 คน
(4) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 17 คน
(5) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 14 คน
(6) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน
(7) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559-วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) และเพื่อทราบรายงาน
รายรับ-รายจายสํานักจัดการทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ไดรบัจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 1,089,544,082 บาท (หนึ่งพันแปดสิบเกาลานหาแสนสี่หม่ืนสี่พันแปดสิบสองบาทถวน) จําแนกเปน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 737,779,800 บาท (เจ็ดรอยสามสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอย
บาทถวน ) และเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 351,764,282 บาท (สามรอย หาสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนหกหม่ืน
สี่พันสองรอยแปดสิบสองบาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน
ไดใชงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ. 6. ประเด็น
ยุทธศาสตร 6 ผลผลิต และสํานักจัดการทรัพยสินไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 86,733,400 บาท (แปดสิบหกลานเจ็ดแสนสามหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน)
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มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําป
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแตละไตรมาส บัดนี้สิ้นไตรมาส 2 แลว
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงาน ดังนี้

1. รายงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 - วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)

2. รายงานรายรับ-รายจายสํานักจัดการทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดพิจารณารายงานดังกลาวแลวจึงมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 เพ่ือทราบกําหนดการศึกษาดูงานโครงการเจรจาหารือความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย  ในระหวางวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2559 และ
ท่ีประชุมมีมตริับทราบ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งท่ี 6/2559 ในวันอังคาร ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


