
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 7/2558

วันอังคาร ท่ี 28 กรกฎาคม 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. นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
9. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
10. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

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

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

12. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร 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. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ



2

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม

ผูรวมประชุม
1. ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผูชวยเลขานุการ
2. นายชัยราช  จุลกัลป ผูชวยเลขานุการ
3. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
4. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานีแสดงความยินดีแก  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีไดรับรางวัล CONSAL XVI Outstanding Librarian Award ประจําป
2015. Gold Prize จากสภาบรรณารักษแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต Congress of Southeast Asian
Librarians (CONSAL) ซึ่งเปนรางวัลท่ีมอบแกบรรณารักษและนักวชิาชีพในภูมิภาคท่ีไดสรางสรรคพัฒนา
วิชาชีพ โดยมีผลงานดีเดนและเปนท่ีประจักษมาอยางตอเนื่อง เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานีแสดงความยินดีแก นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลวนั้น  อธิการบดีไดดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 โดยมีผลการเลือกตั้ง
ดังนี้

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ไดแก รองศาสตราจารย
ปราณี  เพชรแกว
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(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงคณบดีและหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก
และผูอํานวยการศูนย  ไดแก ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ สํานัก
และผูอํานวยการศูนย ไดแก ดร.วัฒนา   รัตนพรหม

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 6/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีการแกไข ดังนี้

หนา 3 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 แกไขคําวา “ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ”์ เปน “ปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 6/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมตเิปนเอกฉันทเห็นชอบ
ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทาบทาม  นายวิชัย  ศรีขวัญ  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานอีีกวาระหนึ่ง

อธิการบดทํีาหนังสือทาบทามถึง นายวิชัย ศรีขวัญ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ  เพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีแลว และ นายวิชัย  ศรีขวัญ
ไดตอบรับการทาบทามแลว (ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0561.1/069 ลงวันท่ี 1
กรกฎาคม 2558) และมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอขอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 0561.1/078 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบแตงตั้ง ดร.บรรเจิด  เจริญเวช  ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ตามคําแนะนําของอธิการบดี
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 008/2558 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว  และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัยทราบ
เพ่ือแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีประชุม
มีมติ

1. อนุมัติแตงตั้ง นางบัวผิน  โตทรัพย  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขานิเทศศาสตร
ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2557

2. อนุมัติแตงตั้ง นายธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขา
จิตรกรรม  ตั้งแตวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ และมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง
แตงตั้ง ดังนี้

1. แตงตั้ง นางบัวผิน โตทรัพย  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขานิเทศศาสตร (ตาม
คําสั่งฯ ท่ี 1500/2558 เรื่องการแตงตั้งและการใหไดรับเงินเดือนตําแหนง ตามมาตรา 18 (ก) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2558)

2. แตงตั้ง นายธีรศักดิ์ ทองนุยพราหมณ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาจิตรกรรม
(ตามคําสั่งฯ ท่ี 1543/2558 เรื่องการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ลงวันท่ี 5
กรกฎาคม 2558)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีประจําป
การศึกษา 2558 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้

1. ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร  แก  นายนิพันธ  ชวยสกุล
2. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร  แก  รองศาสตราจารย

ดร.ดรุณี  รุจกรกานต
และมีมติอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป

การศึกษา 2558 : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แก นายจํานงค
ประวิทย

มหาวิทยาลัยทําหนังสือแจงผลการอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
แก นายนิพันธ  ชวยสกุล รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต  และนายจํานงค  ประวิทย  เรียบรอยแลว และไดมอบ
คณบดีคณะนิติศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  และคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ เปนผูประสานงาน
และใหการรับรองตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอ
เสนอแนะของกรรมการสภาฯ แลวและมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรไปยัง สกอ. เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ท่ีประชุม
มีมตใิหมหาวิทยาลัยไปปรังปรุงแกไข “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งตอไป
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มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไข “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แลว เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ในการประชุม
ครั้งท่ี 7/2558

ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกาย
ของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... ท่ีประชุมมีมตใิหมหาวิทยาลัยไปศึกษาความเหมาะสมของชุดแตงกายของ
นักศึกษาตาม “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. .... ประกอบขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือมอบกองพัฒนานักศึกษาไปปรับปรุง
แกไขรางขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่ง
ไมเปนขาราชการ : ตําแหนงรองอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ตําแหนงรองอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ จํานวน 2 ราย
คือ (1) รศ.ปราณี เพชรแกว

(2) ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
2. เห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตามท่ีอธิการบดีเสนอ
มหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ ท่ี 1596 /2558 เรื่องเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปน

ขาราชการฯ ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558
ระเบียบวาระท่ี 4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี : กรณีอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี : กรณีอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ตามท่ีเสนอ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แลวเพ่ือดําเนินการแจง
สกอ. ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.10 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2558 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู  ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม

มีมติ
1. อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี จํานวน 871 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 175 คน
2. กรณีการอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษาของ

นายคณิต นิยะกิจ ดุษฎีนิพนธเรื่องกลยุทธการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเยาวชน
พมาในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พมา จังหวัดระนอง  สภามหาวิทยาลัยยังไมพิจารณาอนุมัติ
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ใหปริญญา  เนื่องจากมีปญหาเรื่องการใชระเบียบวิธีวิจัยอาจจะไมถูกตอง  และผลการวิจัยไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป และแจงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือดําเนินการตามมติ
สภาฯ ในขอ 2 แลว

มติท่ีประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา

-ไมมี-
ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง
3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย
ดวยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี

28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตามนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2555 - 2559) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 ไตรมาส 3 (ตั้งแตวันท่ี 1
เมษายน พ.ศ. 2558 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) โดยไดมีขอเสนอแนะประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัย
ดังนี้

1. ควรสนับสนุนและสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2. ควรใหคณะไดจัดประชุมเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรทุกไตรมาส
3. ควรเรงรัดการสรรหาผูท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมาเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย
4. เรงรัดการทําฐานขอมูลศิษยเกาใหครอบคลุมถึงภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
5. ควรติดตามผลการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของผูไดรับทุนใหเปนไปตามแผน
6. ติดตามการพัฒนาบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพรใหมากข้ึน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ  และมีขอเสนอแนะ  ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอปริญญาเอกในตางประเทศท่ีมีคาครองชีพไมสูงมาก

เชน ประเทศไตหวัน ประเทศฟลิปปนส และประเทศออสเตรเลีย เปนตน โดยมหาวิทยาลัยควรทําความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือสงอาจารยไปศึกษาตอ และควรทําบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศท่ีอาจารยสามารถไปศึกษาตอได
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2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการศึกษาตอของอาจารยคณะพยาบาลศาสตรวาควรมีสัดสวน
ในการไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกก่ีคน และศึกษาตอในระดับวุฒิบัตรการพยาบาลก่ีคน เนื่องจากวุฒิบัตร
สามารถเทียบไดกับวุฒิปริญญาเอก ซึ่งผูท่ีผานการศึกษาในระดับวุฒิบัตรจะมีความรูความชํานาญการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและมีความเชี่ยวชาญทางคลีนิก และทําหนาท่ีสอนหรือดูแลการฝกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาพยาบาลไดดี

3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
ดวยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม

2558 ไดพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. เรื่องการควบคุมมาตรฐานระดับปริญญาเอก
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การติดตามการจัด

การศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาโดยกลไกการตรวจเยี่ยม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558” เม่ือ
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 เพ่ือวางนโยบายในการการตดิตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีมีจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยจะมุงเนนการติดตามหลักสูตรนํารองจํานวน 2 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  เนื่องจากเปนสาขาท่ีสําคัญตอการกําหนด
ทิศทางดานการศึกษาและนโยบายชาติ ท้ังนี้  สกอ. เนนใหความสําคัญกับคุณภาพของหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอก โดยไดกําหนดการควบคุมมาตรฐานระดับปริญญาเอก ดังนี้

(1) คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน ตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโทท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย  มีผลงานทางวิชาการท่ีมิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเปนผลงานท่ีสามารถใชในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป  ยอนหลัง และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักใชเกณฑเดียว
กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

(2) สถาบันตองจัดสงบัญชีรายชื่อนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร
ยอนหลัง 3 ป  โดยระบุรายละเอียดของนิสิตและอาจารย  รวมท้ังชื่อวิทยานิพนธและผลงานตีพิมพ
เพ่ือให สกอ. ตรวจสอบ  และ สกอ. จะตรวจสอบสถานภาพอาจารยและภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยา
นิพนธเพ่ือใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด

(3) อาจารยประจําหนึ่งคนใหทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญาเอก
ไมเกิน 5 คน หากขอขยายเพ่ิมตองไมเกิน 10 คน โดยจัดทําเปนรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบ

2. เรื่องการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี คณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะ
ดังนี้

(1) ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับพันธกิจเรื่องการเรียนการสอน
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน การใหนักศึกษาไปฝกงานกับชุมชนในพ้ืนท่ีตางๆ

(2) การบริการวิชาการใหเนนการสรางความรวมมือจากท้ังหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอกในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  โดยใชศักยภาพของอาจารยมารวมทําโครงการประสานกับ
เครือขายทองถ่ินเพ่ือใหการบริการวิชาการแกชุมชนและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาเชิงธุรกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

(3) มีระบบการจัดการขอมูลการบริการวิชาการ  และมีการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม
ใหชุมชนไดรับทราบ
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(4) มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการอบรม  สัมมนา ท่ีสามารถนําขอมูลมาทําเปนผลงานวิจัยได
โดยทําเปนกระบวนการวิจัย และมีการประเมินผล  ซึ่งเปนกระบวนการเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ  และใหมหาวิทยาลัยมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ

เตรียมความพรอมในการควบคุมมาตรฐานระดับปริญญาเอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ

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 พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผูพนจาก
ตําแหนง

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกระทําการแทน
หรือพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน
4 ชุด  คือ

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี
ท่ี 003/2556 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 007/2556 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556 และท่ี 004/2557
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557)

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557)

3. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557)

4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
006/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557)

ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามมาตรา 16(3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการให
มีการเลือกตั้งผูบริหารเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 แลว  ผลการเลือกตั้งฯ  ไดตัวแทนผูบริหารเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารแทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง ดังรายชื่อตอไปนี้

1. รศ.ปราณี   เพชรแกว รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ
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3. ดร.พวงเพ็ญ  ชรูินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. ผศ.ศิรวัฒน   เฮงชัยโย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย

ท้ัง 4 ชุดดังกลาวท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหารแทนกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนง

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทน
ผูพนจากตําแหนง ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 003/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

1.1 ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

1.2 ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

2.1 ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

2.2 ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

3. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

3.1 รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

3.2 ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 006/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

4.1 รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
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4.2 ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

4.2.2 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ดวยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดเคยปรารภวาควรมีการแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 เพ่ือใหมี
ขอบังคับท่ีมีความชัดเจนในการดําเนินการตามขอบังคับยิ่งข้ึน ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ไดใชมาเปนเวลานานแลว
และเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ  และขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 23
มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับ
ตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ขอ 6 (4) แกไขเปน “มีความสามารถในการสงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน”
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

4.2.3 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการ
จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 : พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....
สภามหาวิทยาลัยฯ  ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงความในหมายเหตุในรางระเบียบฯ เปนดังนี้
“ดวยระเบียบเดิมไดใชมาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลว ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจ  และสังคม
ในปจจุบัน  มหาวิทยาลัยจึงมีคาใชจายในการจัดการดูแลระบบขอมูลของบัณฑิตใหทันสมัยถูกตอง และ
สามารถเขาถึงระบบขอมูลเฉพาะบุคคลท่ีสะดวกรวดเร็ว  จึงมีความจําเปนตองข้ึนคาทะเบียนบัณฑิต
ใหสอดคลองกับคาใชจายจริงของมหาวิทยาลัย”

บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดแกไข “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ออกใชบังคับตอไป
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษา

สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา/รหัสวิชา/ช่ือวิชา ของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดาน และกรณีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดปรับปรุงหลักสูตรท่ีดําเนินการปรับปรุงเล็กนอย กรณีการ
เปลี่ยนแปลงแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
/รหัสวิชา/ชื่อวิชา ของหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดาน โดยไดดําเนินการตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปการศึกษา 2557 ของสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงเล็กนอย และเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตาม  ข้ันตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2558
มีมติเห็นชอบใหนําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  กรณีการ
เปลี่ยนแปลงแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา
/รหัสวิชา/ชื่อวิชา  ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และหมวดวิชาเฉพาะดาน

2. สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการ โดยใหแตละหลักสูตรไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดาน
และกรณีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้
(1) กรณีการเปลี่ยนแปลง แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา/คําอธบิายรายวิชา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดาน
(2) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามท่ี

มหาวิทยาลัยเสนอ

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
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ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี
9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 79 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 5 คน และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน  กรณีนายคณิต  นิยะกิจ  ท่ีไดปรับปรุงแกไขดุษฎีนิพนธตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาฯ แลว

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 79 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน ดังนี้

(2.1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2.2) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2.3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง

ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร ตามมาตรา
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 (มาตรา 17 นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามป

อธิการบดีโดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 ขอ 5 ไดประชุมผูบริหารตามความในมาตรา 16 (3) ดังกลาว  เพ่ือดําเนนิการ
เลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2554 ขอ 5 กําหนด  ไดกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ไดแก  รองศาสตราจารย
ปราณี   เพชรแกว

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงคณบดีและหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร
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3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก
และผูอํานวยการศูนย  ไดแก ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการ สํานัก
และผูอํานวยการศูนย  ไดแก  ดร.วัฒนา   รัตนพรหม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตามรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องผล
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานจีากผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 16 (3) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทนผูครบวาระการดํารงตําแหนง แนบระเบียบ วาระนี้

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑ วิธีการจายเงินและ
การเก็บรักษาเงินโครงการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการบริการทางวิชาการและเงินรายไดจาก
การบริการวิชาการ  พ.ศ. 2558 ขอ 13 วรรคสอง  กําหนดให “หลักเกณฑและวิธีการจายเงินและ/หรือ
การเก็บรักษาเงินตาม (1) – (3) ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน
ของสภามหาวิทยาลัยกําหนด  โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย”

คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน (ตามประกาศสภาฯ ท่ี 004/2556
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 004/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการจายเงิน  และการเก็บรักษาเงินโครงการ
บริการทางวิชาการ  และออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑ วิธีการจายเงิน
และการเก็บรักษาเงินโครงการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  พ.ศ. 2558
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสินใหมหาวิทยาลัยเสนอประกาศดังกลาว
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

จึงเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลกัเกณฑ วิธีการจายเงินและการเก็บ
รักษาเงินโครงการบรกิารทางวิชาการ พ.ศ. 2558 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตามความละเอียดแนบ
ระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.3 เพื่อทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฎสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 1,015,994,043 (หนึ่งพันสิบหาลานเกาแสนเกาหม่ืนสี่พันสี่สิบสามบาทถวน) จําแนกเปนงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 637,985,200 บาท (หกรอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน)
และเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 378,008,843 บาท (สามรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดพันแปดรอยสี่สิบสาม
บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงานไดใชงบประมาณสําหรับ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิต
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มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําป
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้นไตรมาส 3 แลว
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 ตั้งแตวันท่ี 1
เมษายน - 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 พิจารณาแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2558)

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้
1. ควรสรางลานกีฬาใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดออกกําลังกาย  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา

มีสุขภาพแข็งแรง และควรมีลานกีฬาสําหรับนักศึกษาหญิงโดยเฉพาะ
2. ใหตรวจสอบความพรอมของอาคาร  สถานท่ี  และอุปกรณการจัดการการเรียนการสอน

กอนการเปดภาคเรียน
3. จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสรางคนใหเปนคนดีและมีงานทํา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 8/2558 ในวันอังคาร ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เวลา 10.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


