
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 6/2559

วันอังคาร ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 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.ธีรภัทร  เสรีรังสรรค กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
10. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

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

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

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

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

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
20. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 2)

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ   พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายดุสิต   เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายจรูญ  อินทจาร 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
ดร.เอนก  สุดจํานงค รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3 , 4.2.9 , 4.2.10 และ 5.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ดวย ดร.พิชัย  สุขวุน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดสรุปบทความเรื่องการศึกษาของประเทศในกลุม

สแกนดิเนเวีย : การศึกษาเพ่ือรัฐสวัสดิการ  จากการไปศึกษาดูงานตามโครงการเจรจาหารือความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย  ในระหวางวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 5
มิถุนายน 2559 โดยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบ และนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบฝายเลขานุการ
สภาฯ  จัดทําสําเนาเผยแพรใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบแลว

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดประชุมรับมอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกันปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือตอบสนองความตองการของโรงเรียน
และผลิตครูท่ีมีคุณภาพ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติท่ีประชุมรับทราบ  และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจัดทําแผน
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2559
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 5/2559 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2559 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันพุธ ท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยไมมีการแกไข



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 3)

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 5/2559 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.1 (1) เพ่ือทราบรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการออกกลางคันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ระหวางปการศึกษา 2554 – 2557 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบรอง

อธิการบดีฝายวางแผนฯ และรองอธิการบดีฝายวิชาการกําหนดแนวทางและมาตรการตามขอเสนอแนะ
ของสภา ฯ  และนําผลการวิจัยไปดําเนินการจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการตอไป (อยูระหวางการ
ดําเนินการโดยรองอธิการบดีฝายวางแผนฯ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีประชุม
มีมตเิลือกและแตงตั้ง ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตั้งแตวันท่ี 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 เปนตนไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 010/2559 เรื่อง
แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ใหนายกสภาฯ ลงนาม
แลว และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือมอบกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ
ทราบแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบกําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ : กรณี รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตําแหนงรองอธิการบดี  ตามขอ 9 (2) แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องกําหนด
อัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว และสงประกาศใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการแจงหนวยงานและบุคคล
ท่ีเก่ียวของทราบแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขา
วิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ….) พ.ศ.  ....

มหาวิทยาลัยฯ ไดสง “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ….)
พ.ศ. .... ไปยัง สกอ. แลว เพ่ือดําเนินการสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอไป (หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ. 0561/1290 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2559)
(ดําเนินการแลวเสร็จ)



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 4)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมหาวิทยาลัย
ขอถอนระเบียบวาระนี้  และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการ เปดสอนนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําป
การศึกษา 2559 โดยใหเพ่ิมหรือลดไมเกินรอยละ 10

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการรับนักศึกษา
ตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมตอินุมัติใหปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 170 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 126 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป (ดําเนินการแลวเสร็จ)

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ตามประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 001/2559 ลงวันท่ี 26
มกราคม  พ.ศ. 2559) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ  ดังนี้

1. รับทราบการรายงานผลความกาวหนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน
34 ราย

2. รับทราบผลการทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ จํานวน
10 ราย

3. เห็นชอบใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงสงผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม จํานวน 1 ราย
4. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวชิาการฯ

ของผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 3 ราย
5. เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 9 ราย



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 5)

6. พิจารณาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีการเผยแพรงานวิจัยในการ
ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย

ปญหาท่ีพบ คือ การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน ท่ีผานการประเมินระดับ
คณะมาแลว  และผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนง ฯ  ยังไมไดมาตรฐาน เชน  รูปแบบ
ปกนอก  ปกใน  การพิมพเลขหนา การเรียงหัวขอ  การเขียนสารบัญ  การเขียนชื่อบท  การเขียน
บรรณานุกรม ฯลฯ  ยังไมถูกตอง และมีขอเสนอแนะใหมีระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปศึกษาขอมูลเพ่ือจัดทําระบบการประชุมทางไกล (Video

Conference)

3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 28

มิถุนายน 2559 ไดพิจารณา “รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด นโยบายกับแนวทางการแกปญหา
(พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ไตรมาส
3 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559)” (เอกสารประกอบระเบียบวาระ) โดยมีตัวชี้วัดท่ีเสี่ยง
ตอการไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้

1. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
3. จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
4. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคจํานวนอาจารยประจํา
ขอเสนอแนะ
1. ควรใหคณะจัดการประชุมเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพร
2. ควรคัดสรรผลงานวิจัยในการเสนอผลงานเพ่ือรับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ควรกําหนดมาตรการในการติดตามผลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา

วิทยฐานะ
4. ควรพิจารณาแนวทางการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา “รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาส 3” (เอกสารประกอบระเบียบวาระ) โดยมีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะความสามารถในการแขงขัน
2. บุคลากรขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3. งบประมาณรายรับเงินรายไดมีแนวโนมลดลง
4. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน
5. ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานยังไมเกิดการบูรณาการรวมกัน
6. บุคลากรขาดความรูเก่ียวกับระเบียบ/ขอบังคับท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีตองใชประกอบ

การปฏิบัติงาน
7. ระบบและกลไกลการปองกันการเกิดความเสียหายดานการเงินยังไมเพียงพอ



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 6)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ และมีขอเสนอแนะในเรื่องการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยควรออกเปนกฎใหทุก

หนวยงานถือปฏิบัติ เชน การกําหนดเวลาการเปดปดเครื่องปรับอากาศ  หรือใหรางวัลแกหนวยงาน
ท่ีสามารถประหยัดพลังงานได

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 พิจารณาขอพระราชทานทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเคมี  แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

ดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณอัครราชกุมารี ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจเปนเอนกอนันตอันเปนคุณูปการยิ่งแกพสกนิกรชาวไทย ทรงเปยมดวยพระปรีชาสามารถ
หลากหลายดาน โดยเฉพาะดานสาขาวิชาเคมี ทรงสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรไทยใหมีความเจริญ
กาวหนา  และทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ  และโรงพยาบาลจุฬาภรณ
เพ่ือผลิตบัณฑิตและงานวิจัยดานวิทยาศาสตร  รวมท้ังนําองคความรูทางวิทยาศาสตรมาบําบัดรักษา
ผูปวย  ปจจุบันทรงเปนองคประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ทรงดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ หัวหนาหองปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ และหองปฏิบัติการสารเคมี
กอมะเร็ง  และศาสตราจารยประจําภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตรศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณและเปนสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกลาฯ
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีมติเปนเอกฉันทขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญา

วิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

4.2.2 พิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป
การศึกษา 2559

ดวยมีบุคคลท่ีมีผลงานทางวิชาการหรือเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเดน และเปนคุณูปการ
ตอสวนรวมกับเปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามท่ีเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป กับไมเปน



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 7)

บุคคลากรมหาวิทยาลัยตามความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวย ชั้น
สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย  โดยอาศัยอํานาจตามขอ 9 (1) ของ
ขอบังคับดังกลาวไดใหความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ กับผานการพิจารณา
ของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 ไดมีมติ (ลับ) เห็นชอบ
ใหเสนอชื่อบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2559 ไดแก
นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค เปนผูสมควรไดรับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
นิเทศศาสตร (การสื่อสารมวลชน)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลตามปริญญา
และสาขาวิชาดังกลาวตามความในขอ 9 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยชั้น
สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 ตอไป

มติท่ีประชุม
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้  และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 25

พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  แลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 2 ราย  ไดแก

1. นางกนกกานต  ฐิติภรณพันธ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย
สาขาวิชาฟสิกส  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส

2. นายจักรวุฒิ  ชอบพิเชียร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  สาขาวิชาการบัญชี
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการบัญชี

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก

1. นางกนกกานต  ฐิติภรณพันธ  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส
2. นายจักรวุฒิ  ชอบพิเชียร  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการบัญชี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ตามเสนอ
มติท่ีประชุม
1. อนุมัตแิตงตั้ง นางกนกกานต  ฐิติภรณพันธ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา

ฟสิกส  ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2558
2. อนุมัติแตงตั้ง นายจักรวุฒิ  ชอบพิเชียร  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา

การบัญชี ตั้งแตวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 8)

4.2.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ท่ี 001/2556) ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี 002/2558) ลงวันท่ี 27 มกราคม 2558 ไดครบ
วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 7 เม่ือ
วันท่ี 26 มิถุนายน 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 5 กําหนด “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการใหได
บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
“คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย…””

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย”

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย และคณบดี  ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ผูแทนกรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง กรรมการ

ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

3. ผศ.สุรินทร  สมณะ ผูแทนกรรมการสภาฯ คณาจารยประจํา กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
5. อาจารยศุภชัย  ดําคํา หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
8. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี : ดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบดี” ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 9)

4.2.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

ดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 038/2555 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี 012/2557) ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 ไดครบวาระการ
ดํารงตําแหนง 3 ป ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพัก  หรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน  การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2552 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ขอ 62 วรรคสี่
ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 (สามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาท่ี
ตามความในขอบังคับดังกลาวขอ 62 วรรคหก)

เพ่ือใหไดผูทรงคุณวุฒิ “จากบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูมีความสําเร็จในการบริหารเปนท่ีประจักษ
และเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย  ดานการบริหารงานบุคคล  หรือดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยแทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
ตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. ดร.วัฒนา   รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง กรรมการ

ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

3. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง กรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

4. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากผูแทนคณาจารย กรรมการ
5. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากผูแทนคณาจารย กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
7. นายชัยราช   จลุกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และผูชวยเลขานุการ
8. นายวรชาติ การเกง เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี  ดําเนินการใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอชื่อ และดําเนินการ

พิจารณากลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจใหไดบุคคลตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพักหรือ



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 10)

ใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ. 2552 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2555 ขอ 62 วรรคสามกําหนดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตน
ของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซ่ึงไมเปนขาราชการ

ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ไดมีมติแตงตั้ง  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน   ซึ่งไมเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 006/2559 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร  ลงวันท่ี 22 มีนาคม  พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ  พ.ศ. 2557 (หมวด 2 อัตราคาตอบแทน) ขอ 10 กําหนด “ใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยบุคคลจํานวน หาคน ท้ังนี้ตองมาจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสามคน ท่ีมิไดเปนผูมีสวนไดเสียกับผูท่ีจะเขามาดํารง
ตําแหนงบริหารเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
แลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและจัดทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยเปนคราว ๆ
ไป ...”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินคา
ตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร  ซึ่งไมเปนขาราชการ : กรณี ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน
ตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปน

ขาราชการ กรณี  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  ประกอบดวย
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ผศ.สุรินทร  สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. ดร.พิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี  พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ

กรณี  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  โดยดําเนินการตามความในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
พ.ศ. 2557

4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ดวยกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 002/2557

ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557) ไดครบวาระการดํารงตําแหนง  ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรรมการประจําสถาบัน  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก วิทยาลัย
ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. 2547 ขอ 4
วรรคสอง

คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  โดยกรรมการจากบุคคลภายนอกไดมี
เอกสารตอบรับการทาบทามแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

มติท่ีประชุม
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้  และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อปรับเปลี่ยนฐานะบัณฑิตวิทยาลัยจาก “หนวยงาน
เทียบเทาคณะ” เปน “หนวยงานเทียบเทาสํานัก”

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2547 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม
2547 มีมติใหจัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” เปน “หนวยงานเทียบเทาคณะ” โดยมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายบริหารและดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ
และขอบังคับท่ีเก่ียวของ

จากอดีตท่ีผานมาตั้งแตมีการประกาศตั้งบัณฑิตวทิยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทาคณะและไมตอง
เขารับการตรวจสอบประกันคุณภาพ แตนับตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา บัณฑิตวิทยาลัยตองเขารับ
การตรวจสอบหรือมีการประกันคุณภาพภายในและในการประกันคุณภาพจะประสบปญหาตลอดมาวา
จะตรวจสอบประกันคุณภาพโดยใชตัวชี้วัดของคณะหรือตัวชี้วัดของสํานัก ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนด
ใหหลักสูตรระดับปริญญาโทสังกัดคณะตาง ๆ ตามศาสตร ยกเวนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาวะผูนําการจัดการศึกษาซึ่งมีลักษณะเปนบูรณาการศาสตรใหสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบบการจัด
การเรียนการสอนตองอาศัยอาจารยจากคณะท่ีหลักสูตรสังกัด อํานาจหนาท่ีการตัดสินใจของบัณฑิตวิทยาลัย
อยูภายใตกํากับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการกํากับในเรื่องคุณภาพของอาจารยทําได 2 ระดับ
โดยในระดับแรกเปนการกํากับดวยคณบดีตนสังกัด ระดับท่ีสอง กํากับโดยบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงานในเชิง
คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย ผูสอน คุณสมบัติผูสอน กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด แลวเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมท้ังการตัดสินใจดําเนินการในเชิงนโยบายก็จะตองขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ทําใหอํานาจหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยแตกตางจากคณะอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง
ประกอบกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในองคประกอบท่ี 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 กําหนดใหอาจารยตองทํางานวิจัยและขอทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน กําหนดให
อาจารยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองไดรับทุน 25,000 บาทข้ึนไปตอคน ซึ่งเม่ือตรวจสอบ
เบื้องตนอาจารยในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา ไดรับทุนวิจัยไมเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนั้นหากบัณฑิตวิทยาลัยยังคงเปนหนวยงานระดับคณะจะกระทบกับผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จากเหตุผลดังกลาวสรุปสภาพปญหาได ดังนี้

1. ภารกิจหรือบทบาทการจัดการศึกษาดําเนินการภายใตกํากับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยไมไดมีบทบาทจัดการศึกษาโดยตรง
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2. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยไมมีอํานาจหนาท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
ท่ีมาสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

3. การตรวจสอบและการประเมินติดตามของการประกันคุณภาพภายในประสบปญหา
ในการใชตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน

ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัยและสามารถใชตัวชี้วัดในการประเมิน
เพ่ือการประกันคุณภาพได ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน
2558 และท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 กลาวถึง
ประเด็น “การปรับเปลี่ยนฐานะบัณฑิตวิทยาลัยจากสวนงานเทียบเทาคณะเปนหนวยงานเทียบเทาสํานัก
เพ่ือใหตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคลองกับหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยอัตรา
กําลังสายสนับสนุนและภาระงานตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยยังคงเดิม”

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดอภิปรายท่ัวไปวา บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีเปนหนวยงานกลาง

ในการบริหารการศึกษา และประสานงานการจัดการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน ตลอดจนวางแผน วางนโยบาย
และควบคุมมาตรฐานการศึกษา การวิจัยประสานงาน สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
และวิจัยใหแกคณะท่ีเปดสอน และทําหนาท่ีประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัย จึงไมควรเปลี่ยนสถานะ
หนวยงานเปนสํานัก และหากปรับเปลี่ยนเปนสํานักจะมีหนาท่ีเพียงเปนหนวยงานธุรการและประสานงาน
ท่ัวไปเทานั้น  จึงเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยฯ ไปชี้แจงกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพ่ือปรับตัวชี้วัด
ใหสอดคลองกับภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหคงฐานะของบัณฑิตวิทยาลัยเปน “หนวยงานเทียบเทาคณะ” และมอบมหาวิทยาลัย

ไปดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

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

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

เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  ฉบับท่ี 005/2559 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559
เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 พิจารณา และมีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาออกใชบังคับ
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สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 มีมติ
ใหมหาวิทยาลัยไปแกไขขอบังคับตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอคณะ
กรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกบังคับใชตอไป

มหาวิทยาลัยไดเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือ
วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 เพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป
มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
2. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแก

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกอบดวย
(1) ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
(2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี รองประธาน
(3) ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(4) รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
(5) รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย กรรมการ
(6) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี เลขานุการ
หนาท่ี
(1) พิจารณาคําขอตอเวลาราชการของขาราชการ
(2) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยวาจะสมควรอนุมัติตอเวลาราชการหรือไม

4.2.10 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ.  ....

ดวยประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย
พ.ศ. 2558 ไดยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2551 โดยกําหนดมาตรฐานภาระงานใหม
และกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงดังกลาว

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 2559 ไดมีมติอนุมัติ
“ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ....

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 26
มกราคม 2559 ไดพิจารณาแกไขและมีมติใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย  พ.ศ.  .... ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับ



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 14)

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีมติ
มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย  พ.ศ.  .... และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559
ไดพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.  .... แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยมาตรฐานภาระ

งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ.  .... ดังนี้

ขอ 17 แกไขเปน “ขอ 17 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน
เดือนหรือคาจางในแตละรอบและหรือเพ่ือประโยชนในราชการอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ใหออกเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยมาตรฐานภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 โดยใหแกไข
ขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบยืนยันการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
: ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี นางสาวพรรณอร
อุชุภาพ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร ไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 มีมติ
อนุมัติการแตงตั้งให นางสาวพรรณอร  อุชุภาพ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะครุศาสตร  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต
วันท่ี 12 มิถุนายน 2557 นั้น

มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องการแตงตั้งบุคลากรรายดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ปรากฏวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาแลว มีมติใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีทบทวนการดําเนินการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร  อุชุภาพ  ใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด  พรอมท้ังแจงผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทราบวา  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแบบสมดุล สําหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต
เผยแพรไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  กลาวคือ  หากเปนการเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร
ปรากฏวางานวิจัยดังกลาวมีเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเดือนธันวาคม 2556 จึงมิใชหลักฐานการเผยแพร



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 15)

ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องดังกลาว ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือหากเสนอเปนรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ ก็ไมปรากฏหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ  ตาม
หลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ดังนั้น จึงมีผลงานทางวิชาการประเภทเดียว  คือ ตํารา 1 เลม  ท่ีเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งทําใหผลงานไมครบประเภทสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 รายละเอียดตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2).3/1373 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2559 เรื่องขอ
ความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนง

ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร  อุชุภาพ  ไดมีหนังสือชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการเผยแพร
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบสมดุล สําหรับหลักสูตร
การผลิตครู 5 ป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต  โดยแจงวา ไดมีการทํางานคูขนานระหวางงานวิจัย
ฉบับสมบูรณกับการเสนอบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี  ซึ่งบทความท่ีสงใหวารสารพิจารณาเพ่ือตีพิมพเผยแพร ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ในวารสารกอนท่ีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจะดําเนินการไดแลวเสร็จ  เนื่องจากการทํารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ มีข้ันตอนและกระบวนการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตั้งแตการตรวจพิสูจนอักษร การจัดรูปแบบ รวมถึง
การแกไขงานวิจัยใหมีความสมบูรณ   ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ฯ ประกอบกับ
ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร  อุชุภาพ  มีภาระงานวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัด จึงสงผลใหการดําเนินการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเสร็จลาชา ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ไดพิจารณา
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบคําชี้แจงของ ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร
อุชุภาพ แลว มีมติยืนยันการแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร อุชุภาพ  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
สาขาวิชาการศึกษา  ตั้งแตวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีเหตุผล
ดังนี้

1. การเผยแพรงานวิจัยของ ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร  อุชุภาพ  เปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัย สามารถกระทํา
ไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้

(1) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน

(2) เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ

(3) นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

(4) การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีมีรายละเอียดและความยาวตองแสดงหลักฐานวา
ไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้น และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง โดยตามลักษณะการเผยแพร
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ผลงานวิจัย ตามประกาศ ก.พ.อ.ขางตน ไมไดกําหนดวาการเผยแพรงานวิจัยจะตองดําเนินการหลังรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณเสร็จสิ้น

2. แนวปฏิบัติท่ัวไปในการเผยแพรงานวิจัย  สามารถเผยแพรไดท้ังในระหวางดําเนินการและหลัง
ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

3. คําชี้แจงของ ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร  อุชุภาพ  ในเรื่องการทํางานคูขนานการเสนอ
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารและการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งใชเวลาในการจัดทํามีเหตุมีผล
และมีความเปนไปได

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบยืนยันการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
: ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี นางสาวพรรณอร อุชุภาพ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบยืนยันการแตงตั้ง นางสาวพรรณอร  อุชุภาพ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะครุศาสตร  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา
ตั้งแตวันท่ี 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2557

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

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 1,837 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 5 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 1,837 คน และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน
(2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการดําเนินการสั่งไลออกจากราชการสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีกระผิดวินัยอยางรายแรง (ลับ)
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มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ใหประชุมระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) พ.ศ. 2559

ดวยมหาวิทยาลัยฯ  มีความจําเปนตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) พ.ศ. 2559
เพ่ือใหสอดคลองกับคาใชจายในการบริหารจัดการ  โดยมีเหตุผลความจําเปนในการปรับคาธรรมเนียม
การศึกษา ดังนี้

1. มีการพัฒนาปรับปรุงหองเรียน  โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติมเพ่ือสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนการสอน

2. มีการติดตัง้อุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
เชน เปลี่ยนจากเครื่องฉายแผนใส  เปน มัลติมีเดียโปรเจคเตอร  และติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตแบบไรสาย
เพ่ิมเติม  เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาไดสืบคนขอมูลตางๆ ไดรวดเร็ว

3. จํานวนนักศึกษา (กศ.บท.) ในปการศึกษา 2559 มีแนวโนมลดลง  แตการดําเนินการในการ
บริหารจัดการศึกษายังคงเทาเดิม  เชน  คาวัสดุการเรียนการสอน  คาตอบแทนบุคลากรนอกเวลาราชการ
และคาสาธารณูปโภค  เปนตน

มหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาประจํา
ภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.)
พ.ศ. 2559 ตามลําดับ  ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาปรับคาธรรมเนียม
การศึกษา  ภาค กศ.บท. จากเดิมรอยละ 7 ของคาธรรมเนียมการศึกษาเดิม

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 มีมตเิห็นชอบปรับข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําป 2559
จากเดิมอีกรอยละ 7

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคา
ธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) พ.ศ. 2559

มติท่ีประชุม
รับทราบ และใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอมูลรายการคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนตามเหตุผลความจําเปนในการ

ปรับคาธรรมเนียมการศึกษา 3 ขอท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ  และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

5.3 เพื่อทราบการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม

2552 มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจงเพ่ือทราบ นั้น
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กองการเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอรายงานขอมูลการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 โดยมหาวิทยาลัยมีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสายสนับสนุน  ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน
19 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดขอหารือเก่ียวกับ

(1) การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาและสวนท่ีเก่ียวของ ณ วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี

(2) การบริหารจัดการอาคารจําหนายและแสดงสินคา จํานวน 36 หอง ณ  บริเวณซอย 1
ดานขางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เนื่องจากสัญญาระหวางมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการกําเนินการ
ดังกลาวไดสิ้นสุดสัญญาแลว

มติท่ีประชุม
มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทําขอมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน

งบประมาณและทรัพยสินเพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 7/2559 ในวันอังคาร ท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


