
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 8/2558

วันอังคาร ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 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. นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
8. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
9. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

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

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

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

12. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

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

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต  สกลไชย ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1

2. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3 และ 5.1

3. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6

4. อาจารยภัทรวดี  อินทปนตี ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินฯ
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต ประจําป 2558 ในระหวางวันท่ี 27 - 29 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีกําหนดการ  ดังนี้

1. วันเสาร ท่ี 26 กันยายน  พ.ศ. 2558 เวลา 18.00 น. ขอเชิญรวมงานเลี้ยงเพ่ือแสดงความยินดี
แกผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป 2558

2. วันอาทิตย ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2558 (ภาคเชา/บาย) ขอเชิญเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ พระบาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และรวมแสดงความยินดีแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

3. วันอังคาร ท่ี 29 กันยายน  พ.ศ. 2558 ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี
เขาเฝาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตถายภาพหลังเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ



3

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 7/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแกไข ดังนี้

หนา 14 ระเบียบวาระท่ี 6 ขอ 3 แกไขเปน “การจัดทําหลักสูตรควรใหความสําคัญกับศาสตร
พ้ืนฐานในการจัดทําหลักสูตรประยุกต”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 7/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผูพน

จากตําแหนง ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 แทนผูพนจากตําแหนง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 009/2558 เรื่องแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
ของสภามหาวิทยาลัยแทนผูพนจากตําแหนง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนาม
เรียบรอยแลว  และสงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว  และสงขอบังคับใหมหาวิทยาลัยทราบ
เพ่ือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการรับจายเงิน
ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ใหนายก
สภาฯ ลงนามแลว  และสงระเบียบใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
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รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดาน  และกรณี
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้

(1) กรณีการเปลี่ยนแปลง แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา/รหัสวิชา/ชื่อวิชา ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะดาน

(2) กรณีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว
เพ่ือดําเนินการแจง สกอ. ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี จํานวน 79 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2557

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการประเมิน
ผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ 2557 เสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว  โดยมีผลการประเมิน  ดังนี้

1. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดคะแนน 4.24 ระดับดี
2. ผลการประเมินคณบดี  ดังนี้
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(1) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ไดคะแนน 4.62 ระดับดีมาก
(2) ผลการประเมินคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ ไดคะแนน 4.30 ระดับดี
(3) ผลการประเมินคณบดีคณะนิติศาสตร ไดคะแนน 4.29 ระดับดี
(4) ผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร ไดคะแนน 4.23 ระดับดี
(5) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ไดคะแนน 4.05 ระดับดี
(6) ผลการประเมินคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดคะแนน 4.05 ระดับดี
(7) ผลการประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดคะแนน 3.93 ระดับดี
(8) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดคะแนน 3.80 ระดับดี

จึงรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
2557 พรอมความเห็นเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ 2557 และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสังเคราะหขอมูลผล
การประเมินมหาวิทยาลัย  เพ่ือกําหนดนโยบายและติดตามผลการดําเนินงาน

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
หรือคณาจารยประจําคณะ

ดวยกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารและคณาจารยประจําคณะ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตาม
ความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 (มาตรา
21 : กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได...)

เพ่ือใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารและคณาจารย
ประจําคณะ แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
สภาวิชาการ  พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดดําเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  เรื่องการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
หรือคณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย  และบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และออก
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 1616/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิต
วิทยาลัย ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการใหคณบดีประชุมผูบริหารและ
คณาจารยประจําของคณะ/วิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือเลือกบุคคลตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในประกาศดังกลาว และการดําเนินการดังกลาวไดรายชื่อบุคคลตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องผลการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการ
จากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 แนบ
ระเบียบวาระนี้แลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งอธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการ และกรรมการ
สภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ   ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  เรื่องผลการเลือกบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการ
จากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารย ประจํา

คณะ  ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานสภาวิชาการ
2. กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ

(1) รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการ
(2) ดร.กฤษณี   สงสวัสดิ์ กรรมการ
(3) วาท่ีรอยตรี ดร.ณฐภัทร  ถิรารางคกูล กรรมการ
(4) ดร.ชุติมา  เสพยธรรม กรรมการ
(5) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการ
(6) อาจารยนุชนันท  สัจจาเฉลียว กรรมการ
(7) อาจารยมณกันต   สมเก้ือ กรรมการ
(8) อาจารยวิรีภรณ  ชัยเศรษฐสัมพันธ กรรมการ

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป

4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตําแหนง
รองศาสตราจารย

1. ดวย นายสิทธิกร  ศักดิ์แสง ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย  สังกัดคณะนิติศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร  จากมหาวิทยาลัยตาป (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ไดขอเทียบตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 10
สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร ซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยตาป  ของ นายสิทธิกร  ศักดิ์แสง เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ขอ 6 วรรคสอง กําหนดวา
“...กรณีการแตงตั้งบุคคลเปนคณาจารยของมหาวิทยาลัยจากบุคคลท่ีเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลงานท่ีบุคคลนั้นไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น และพิจารณาใหเทียบไดกับมาตรฐานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย” จึงมีมติเห็นชอบเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร ซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยตาป  ของ นายสิทธิกร  ศักดิ์แสง เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไป

2. ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 10
สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ  นางสาวพรรณอร  อุชุภาพ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการศึกษา  สังกัด
คณะครุศาสตร  ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยแลว  จึงมีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง
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ให นางสาวพรรณอร  อุชุภาพ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาการศึกษา  ตั้งแตวันท่ี 12
มิถุนายน 2557

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแตงตั้ง นางสาวพรรณอร อุชุภาพ ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
สาขาวิชาการศึกษา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และตําแหนงรองศาสตราจารย

มติท่ีประชุม
1. อนุมัติแตงตั้ง นายสิทธิกร  ศักดิ์แสง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา

นิติศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556
2. อนุมัติแตงตั้ง นางสาวพรรณอร   อุชุภาพ ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชา

การศึกษา  ตั้งแตวันท่ี 12 มิถุนายน 2557

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 ของสํานักมาตรฐาน
และคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดกําหนดเก่ียวกับ “อาจารยประจําหลักสูตร”
ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน  ติดตาม  ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน
ไมนอยกวา 5 คน  และทุกคนเปนอาจารยประจํามากกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  ยกเวนอาจารย
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได  หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้  กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ  และเสนอ
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามข้ันตอน
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยแลว และไดนําเสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี
18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย โดยจะตองมีการตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย
แตละทานใหถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรใหเหตุผลการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบในภาพรวม
2. บัณฑิตวิทยาลัยควรไปตรวจสอบขอมูลใหถูกตองเก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป เชน ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

3. ควรจัดทําระบบฐานขอมูล (Database) ของหลักสูตร  เพ่ือใหทราบวามีการปรับปรุงหลักสูตร
อะไรบาง

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยสัญญาจาง
ท่ีไดสิทธิ์การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยูกอนท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช

การดําเนินการในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดดําเนินการมาตามลําดับ สําหรับในสวนท่ีเก่ียวของ
กับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตามระเบียบวาระนี้  ดังนี้

1. วันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  พ.ศ. 2551 ไดกําหนดนิยามของคําวา “อาจารย”
(บุคคลท่ีสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย) ไวดังนี้

“อาจารย” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งทําหนาท่ีสอน  วิจัย  และบริการ
วิชาการ  และใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งทําหนาท่ีสอน  วิจัย  และบริการทางวิชาการเต็มเวลา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

2. วันท่ี 22 มกราคม 2553 สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยแกไขเพ่ิมเติมคํานิยาม
ของ “อาจารย” ดังนี้

“อาจารย” หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทําหนาท่ีสอน  วิจัย  และบริการ
วิชาการ  และใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือบุคลากรประจําตามสัญญาสายวิชาการ
ซึ่งทําหนาท่ีสอน  วิจัย  และบริการทางวิชาการเต็มเวลา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

3. วันท่ี 27 สิงหาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 ไดยกเลิกขอบังคับฯ ตามขอ 1 และขอ 2 และไดนิยามคําวา “อาจารย”
(บุคคลท่ีสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย) ใหม
ดังนี้
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“อาจารย” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งทําหนาท่ีสอน  วิจัย  และบริการ
วิชาการ  และใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งทําหนาท่ีสอน  วิจัย  และบริการทางวิชาการเต็มเวลา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ท้ังนี้  การกําหนดนิยามของบุคคล (อาจารย) ท่ีสามารถพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามขอบังคับฯ ในขอ 2 (ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 : วันออก
ขอบังคับฯ ตามขอ 3) กรณี “เปนบุคลากรประจําตามสัญญา” ไมสามารถแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการได (ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย) ไวในนิยามของขอบังคับฯ
เนื่องจากไมมีคํานิยามและบทเฉพาะกาลใหสามารถดําเนินการได

กรณีดังกลาวเพ่ือให “บุคลากรประจําตามสัญญา  สายวิชาการ” หรืออาจารยสัญญาจางท่ีเกิดสิทธิใน
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 แตไมไดระบุใหไดสิทธิตามนิยามศัพทคําวา
“อาจารย” และไมไดระบุสิทธิ์ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับฯ ฉบับใหม (พ.ศ. 2556)
สามารถใชสิทธิ์ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย) ได (อาจารยประจําตามสัญญาท่ีไดสิทธิ์ระหวางวันท่ี 23 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี
27 สิงหาคม 2556) โดยมีการดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556
เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 มีมติใหเสนอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ
เพ่ือจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญใหอาจารยประจําตามสัญญาดังกลาวมีสิทธิ์เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

2. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี
26 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติเสนอแนะให ก.บ.ม. มีมติเฉพาะกรณีอาจารยประจําตามสัญญาดังกลาว
สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได

3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 18
ธันวาคม 2556 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหอาจารยประจําตามสัญญาดังกลาวสามารถเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการได

4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557
เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2557 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

5. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ
2557 มีมติ “เห็นชอบใหบุคลากรประจําตามสัญญา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีอยู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อยูกอนวันท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชสามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งตามขอบังคับดังกลาว”

6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน
2557 มีมติ “ใหอาจารยประจําตามสัญญาท่ีมีระยะการจาง 3 ป  และสิ้นสุดสัญญาในป 2556 - 2557
ใหปรับเปนอาจารยสัญญาจาง 1 ป  และจากนั้นการจางบุคลากรสายวิชาการใหมจะเปนอาจารยสัญญา
จาง 1 ป”
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กรณีดังกลาวทําใหสถานะของ “อาจารยประจําตามสัญญา” ท่ีไดสิทธิ์ขอกําหนดผลงานทางวิชาการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 เปลี่ยนสถานะเปน
“อาจารยสัญญาจาง”

มหาวิทยาลัยจึงนํากรณีดังกลาวเขาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ
7. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 28

กรกฎาคม 2558 ไดพิจารณาและมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังนี้
“เห็นควรใหอาจารยสัญญาจางท่ีเปลี่ยนสถานะมาจากอาจารยประจําตามสัญญาท่ีมีสัญญาปฏิบัติงาน

อยูกอนวันท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชสามารถ
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไปไดตามขอบังคับ พ.ศ. 2556 ดังกลาว  ภายใตขอกําหนด ดังนี้

1. ตองมีสัญญาจางตอเนื่องมาจากอาจารยประจําตามสัญญา
2. ใชสิทธิ์ไดภายใน 5 ป  นบัจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในครั้งนี้  และไมสามารถ

ขอรับทุนเพ่ือทําผลงานทางวิชาการได”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติท่ีประชุม
เห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยสัญญาจางท่ีไดสิทธิ์การขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการอยูกอนท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช
ภายใตขอกําหนด ดังนี้

1. ตองมีสัญญาจางตอเนื่องมาจากอาจารยประจําตามสัญญา
2. ใชสิทธิ์ไดภายใน 5 ป  นบัจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในครั้งนี้  และไมสามารถ

ขอรับทุนเพ่ือทําผลงานทางวิชาการได

4.2.6 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินท่ีกําหนดไวในงบประมาณ
แผนดิน มหาวิทยาลัยมีเงินรายได ดังนี้

1. เงินรายไดของมหาวิทยาลัยจากเงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย และ (5) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากแหลงท่ีมาของ
รายไดดังกลาว คือ

1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 351,764,282 บาท (สามรอยหาสิบเอ็ดลานเจ็ดแสน
หกหม่ืนสี่พันสองรอยแปดสิบสองบาทถวน)

1.2 รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุน และจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน
805,791 บาท (แปดแสนหาพันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) โดยมีรายไดจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 2
หนวยงาน คือ
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(1) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 587,920 บาท (หาแสนแปดหม่ืน
เจ็ดพันเการอยยี่สิบบาทถวน)

(2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 217,871 บาท (สองแสน
หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน)

2. เงินรายไดของสํานักจัดการทรัพยสิน จํานวน 86,733,400 บาท (แปดสิบหกลานเจ็ดแสน
สามหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน)

โดยไดเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558
เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จากแหลงท่ีมาของรายได 2 แหลง ในขอ 1 รวมเปนเงิน
352,570,073 บาท (สามรอยหาสิบสองลานหาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดสิบสามบาทถวน) และงบประมาณของ
สํานักจัดการทรัพยสิน จํานวน 86,733,400 บาท (แปดสิบหกลานเจ็ดแสนสามหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน)
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากรชวยกันประหยัดการใชทรัพยากรของหนวยงาน
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย Community Engagement ท่ีเปนการทํางานเชิงวิชาการรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลัยบนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ
ไดแก (1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership)  (2) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย
(Mutual benefit) (3) มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship) และ (4) เกิดผลกระทบ
ตอสังคมท่ีประเมินได (Social impact) โดยมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดจัดทํา
โครงการ “1 คณะ 1 model” และเม่ือครบรอบ 1 ป  ใหมหาวิทยาลัยจัดงานประกวดผลงานวิจัยเปน
model งานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจไปดูงานหรือศึกษาขอมูลการดําเนินโครงการ Community
Engagement ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หรือมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไดจัดทําโครงการ “1 คณะ
1 อําเภอ” ท่ีประสบผลสําเร็จ

มติท่ีประชุม
อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จํานวน 352,570,073 บาท (สามรอยหาสิบสองลาน

หาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดสิบสามบาทถวน)
(2) สํานักจัดการทรัพยสิน จํานวน 86,733,400 บาท (แปดสิบหกลานเจ็ดแสนสามหม่ืนสามพัน

สี่รอยบาทถวน)

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการให
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี
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9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 227 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 11 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในหลักสูตรปริญญาเอกควรเขียนเปนบรรณานุกรมฉบับสมบูรณ  โดยมีขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา

หลัก/รวม  บทความตีพิมพในวารสารปท่ี  ฉบับท่ี  หนังสือตอบรับ  บทความตีพิมพในวารสารจํานวนก่ีหนา
เปนตน  และควรมีขอมูลวาวารสารท่ีรับตีพิมพเปนวารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพจาก TCI หรือไม

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 227 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 คน ดังนี้

(2.1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2.2) ปริญญาครุศาสตรหาบัณฑิต จํานวน 7 คน
(2.3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม

2552 มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจงเพ่ือทราบ

กองการเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอรายงานขอมูลการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558
โดยมหาวิทยาลัยมีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน 8 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 9/2558 ในวันอังคาร ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


