
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 9/2558

วันอังคาร ท่ี 22 กันยายน 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. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 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.ปราณี  เพชรแกว 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.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
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19. ผศ.นรินทร  สุขกรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ

20. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. 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
ดวยปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีประเด็นใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 2 เรื่อง ดังนี้
1. ดวยจํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีลดลง  สถาบันอุดมศึกษาตองปรับตัวและ

เตรียมแผนงานในอนาคต  โดยอาจจะไปใหความสําคัญกับการวิจัย หรือการใหการบริการวิชาการแกชุมชน
เปนตน

2. รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปการศึกษา 2557 ของสํานักงาน ก.พ. มีบัณฑิตสอบผาน
นอยมาก

จึงมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนํา 2 เรื่องดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือมอบ
มหาวิทยาลัยดําเนินการ

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. ดวย  ผศ.นรินทร  สุขกรี  ไดรับเลือกเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ตั้งแต

วันท่ี 17 กันยายน 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องผลการเลือกประธาน
สภาคณาจารยและขาราชการ  ลงวันท่ี 17 กันยายน 2558

2 รายงานสรุปจํานวนนักศึกษาใหม  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
มีแผนการเปดรับนักศึกษา  จํานวน 385 คน  มีผูมารายงานตัวเขาศึกษา  จํานวน 250 คน

3. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานีไดแสดงความยินดีกับ นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2558
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4. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับเงินเดือนขาราชการและพนักงานของรัฐรอยละ 4
มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือปรับเงินเดือนรอยละ 4 ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีแลว

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 8/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 8/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2557 , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2557 และมอบคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสังเคราะหขอมูลผลการประเมินมหาวิทยาลัย  เพ่ือกําหนดนโยบายและติดตามผล
การดําเนินงาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แลวเพ่ือแจงคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) รับทราบผลการประเมินฯ เพ่ือดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจาก
ผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ , ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการ
สภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 010/2558 เรื่อง
แตงตั้งประธาน สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ ลงวันท่ี 25
สิงหาคม 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว  และสงคําสั่งใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงหนวยงาน
และบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตําแหนง
รองศาสตราจารย , ท่ีประชุมมีมติ

(1) อนุมัติแตงตั้ง นายสิทธิกร ศักดิ์แสง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิติศาสตร
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556

(2) อนุมัติแตงตั้ง นางสาวพรรณอร   อุชุภาพ ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาการศึกษา
ตัง้แตวันท่ี 12 มิถุนายน 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้



4

(1) มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้ง นายสิทธิกร ศักดิ์แสง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชานิติศาสตรแลว (ตามคําสั่งฯ ท่ี 2067/2558 เรื่องการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ลงวันท่ี 5 กันยายน 2558)

(2) มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้ง นางสาวพรรณอร อุชุภาพ  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
สาขาวิชาการศึกษาแลว (ตามคําสั่งฯ ท่ี 2066/2558 เรื่องการแตงตั้งและการใหไดรับเงนิประจําตําแหนงตาม
มาตรา 18 (ก) แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 5 กันยายน
2558)

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการแจง สกอ. ตอไป
ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารย

สัญญาจางท่ีไดสิทธิ์การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยูกอนท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย  พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช , ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยสัญญาจางท่ีไดสิทธิ์การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอยูกอนท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชภายใตขอกําหนด ดังนี้

1. ตองมีสัญญาจางตอเนื่องมาจากอาจารยประจําตามสัญญา
2. ใชสิทธิ์ไดภายใน 5 ป  นับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในครั้งนี้  และไมสามารถ

ขอรับทุนเพ่ือทําผลงานทางวิชาการได
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว  และกองการเจาหนาท่ีแจง

หนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาอนุมัตงิบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 , ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงิน รายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 352,570,073 บาท (สามรอยหาสิบสองลานหาแสน
เจ็ดหม่ืนเจ็ดสิบสามบาทถวน)

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

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดมอบกอง
นโยบายและแผนดําเนินการจัดสรรงบ ประมาณใหแก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบันตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี , ท่ีประชุม
มีมติอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี จํานวน 227 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 11 คน
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

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

4.1.1 เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

การบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติเปนกระบวนการดําเนินการอยางตอเนื่องจากการวางแผน
ซึ่งมีความสําคัญตอระบบบริหารจัดการ ตลอดจนการบงบอกถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามตัวชี้วัด
วาองคกรมีระบบการบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด โดยการ
กํากับติดตามและประเมินผลเพ่ือใหทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาตอไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559)
และไดกําหนดจัดทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนา
และแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2556 – 2559) และไดนําไปปฏิบัติตามแนวทาง
การพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

เพ่ือใหการดําเนนิงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  มหาวิทยาลัยไดจัดทํา “แผนปฏิบัติ
ราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี” เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ท่ีสําคัญและมีตัวชี้วัดไมมาก และควรเปนตัวชี้วัดท่ี “มหาวิทยาลัยทําแลว

ไดประโยชนอะไร” ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยมีคาเปาหมายในภาพรวมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
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2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
หรือทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยสามารถ
ควบคุมวิทยานิพนธไดเชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

3. ตัวชี้วัด 2.1.5 รอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับตีพิมพหรือ
เผยแพร  ท่ีกําหนดคาเปาหมายรอยละ 60 นั้น การใชตัวเลขมากําหนดคาเปาหมายอาจจะไมสามารถวัด
คุณภาพของผลงานได  จึงควรมีการติดตามผลและพิจารณาผลงานในเชิงคุณภาพควบคูไปดวย

4. ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีฐานความคิดวาเม่ือมีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมาก  คุณภาพ
ของงานวิชาการก็จะเพ่ิมข้ึนและตําแหนงทางวิชาการก็เพ่ิมข้ึนดวย มหาวิทยาลัยจึงอาจนําแนวคิด Backward
Design มาใชในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ในดานตางๆ ตองเชื่อมโยงกัน เชน บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตองผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
และไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ และมีผลการวิจัยท่ีมีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชนไดจริง
เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน  เปนตน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2559

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ
2556 ไดพิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยใหมีจํานวน 6 อัตรา
เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและในการประชุมดังกลาว สภามหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2556 แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดี
แนะนํา  จํานวน 6 คน  ประกอบดวย

1. รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด
3. ผูชวยศาสตราจารยประสงค  หลําสะอาด
4. ผูชวยศาสตราจารยนรินทร  สุขกรี
5. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
6. นายธาตรี  คําแหง
ตอมา ผูชวยศาสตราจารยประสงค  หลําสะอาด ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตามคําสั่งดังกลาวไดยื่น

หนังสือตออธิการบดีเพ่ือขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี และอธิการบดีอนุญาตใหผูชวยศาสตราจารย
ประสงค  หลําสะอาด  ลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี  โดยหยุดปฏิบัติหนาท่ี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558

เพ่ือใหมีรองอธิการบดีปฏิบัติราชการตามท่ีอธิการบดีมอบหมายตามความในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และจํานวนรองอธิการบดี ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ดร.เอนก  สุดจํานงค เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
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รองอธิการบดี  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป ตามรายละเอียด “ประวัติบุคคลเพ่ือขอแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” แนบระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง ดร.เอนก  สุดจํานงค ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ตามคําแนะนําของอธิการบดี

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป

4.2.2 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. ....

ดวยมีการออกบังคับใชประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 และกรณีดังกลาวทําใหความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ท่ีใชบังคับอยูขัดกับความในประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับในการประชุม ครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวนท่ี 25
สิงหาคม 2558 จึงไดจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลกัเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เพ่ือแกไข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ขอ 6 ใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. .... เพ่ือออกบังคับใชตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรจัดทําขอบังคับใหพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มีสิทธิไดรับการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยดวย โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
และศึกษาความพรอมดานงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอหรือไม

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

4.2.3 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกายของนักศึกษา
ภาคปกติ  พ.ศ.  ....

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยกองพัฒนานักศึกษาไดเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 เพ่ือจัดทํา “ราง” ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... แทนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  พ.ศ. 2549
ท้ังเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและใหการแตงกายกรณีปกติของนักศึกษาหญิงชั้นปท่ี 1 แตกตางจากนักศึกษา
ชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหดําเนินการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา



8

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 26
พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหนํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน
2558 มีมติใหปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาความเหมาะสมของการแตงกายและการใชภาษาของ “ราง” ขอบังคับ
และแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวยการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ.  .... เพ่ือออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ

แตงกายของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... ดังนี้
1. บรรทัดท่ี 3 แกไขจาก “มาตรา 18 (2)” เปน “มาตรา 62” แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  พ.ศ. 2547
2. ขอ 2 แกไขเปน “ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2559

เปนตนไป”
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการแตงกายของนักศึกษา

ภาคปกติ พ.ศ. 2558 โดยใหปรับปรุงแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ และใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการเพ่ือจะใหนักศึกษาแตงกายตามขอบังคับนี้

4.2.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (2) : (พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร) ไดมีมติ
เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2557 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารเสนอของบุคคล
ผูดํารงตําแหนง  ดังนี้

1. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. ผศ.สมพร  โตใจ  ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 11 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจาย

คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 ท่ีกําหนดใหมีการปรับเลื่อนคาตอบแทน
รายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีไดปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  และระเบียบดังกลาวขอ 12 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อน
คาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือน
ของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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มติท่ีประชุม
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร  ซึ่งไมเปน

ขาราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
2. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี
1. ใหคณะกรรมการดําเนินการรวบรวมขอมูลและพิจารณาเพ่ือปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของ

ผูดํารงตําแหนงบริหาร  ซึ่งไมเปนขาราชการใหเปนไปตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 หมวด 3 ของผูบริหาร
ท่ีดํารงตําแหนง  ดังนี้

(1) ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล  ตําแหนง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(2) ผศ.สมพร  โตใจ  ตําแหนง  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. เสนอผลการพิจารณาตามขอ 1 พรอมขอมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
ปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของผูดํารงตําแหนงตามขอ 1

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซ่ึงไมเปน
ขาราชการ : ตําแหนงรองอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558
ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 ไดมีมติเห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตําแหนงรองอธิการบดี  จํานวน
2 ราย  คือ

(1) รศ.ปราณี   เพชรแกว
(2) ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
และเห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  ตามท่ี
อธิการบดีเสนอ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยอาศัยอํานาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557
บทเฉพาะกาลขอ 13 (ผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการท่ีไดรับคาตอบแทนรายเดือนอยูกอนวันท่ี
ขอบังคับนี้ใชบังคับใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจายคาตอบแทน
สําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  พ.ศ. 2552) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยการจายคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2552
ขอ 9.2 ความวา “การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการนอกจาก
ขอ 9.1 ใหอธิการบดีพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในเดือนกันยายนของทุกป
และอธิการบดีออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน” อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
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เลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
ขอมูลการประเมินและขอมูลการเลื่อนคาตอบแทน ดังนี้

1. ตําแหนงรองอธิการบดี  จํานวน 2 ราย  คือ
(1) รศ.ปราณี   เพชรแกว
(2) ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด

2. ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ
สําหรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการดังกลาว

อธิการบดีไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี
28 เมษายน 2558

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 ตามท่ีอธิการบดีเสนอ  ดังนี้
1. ตําแหนงรองอธิการบดี

(1) รศ.ปราณี   เพชรแกว
(2) ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด

2. ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ

4.2.6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการจากคณาจารยผูเช่ียวชาญดานการวิจัยในคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนวิจัย  นวัตกรรมและงานสรางสรรค
พ.ศ. 2557 กําหนดใหมีกองทุนวิจัย  นวัตกรรม  และงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งและ
มหาวิทยาลัยไดประกาศจัดตั้งกองทุนวิจัย  นวัตกรรม  และงานสรางสรรคแลว  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2557

อนึ่งระเบียบดังกลาวขอ 7 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีอธิการบดีเปนประธาน และในระเบียบขอ 7 (4)
กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนดังกลาว ประกอบดวย “คณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ”

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจึงเสนอชื่อพรอมประวัติและผลงานของคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย  นวัตกรรม  และงานสรางสรรค  จํานวน 2 ราย  คือ

1. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร
2. ผศ.โสภณ   บุญล้ํา
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เปนกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในคณะกรรมการกองทุนวิจัย  นวัตกรรมและงาน
สรางสรรค ดังนี้

(1) รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร
(2) ผศ.โสภณ   บุญล้ํา
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 เปนตนไป
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4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู และเพ่ือใหการรับนักศึกษาปการศึกษา
2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542
สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน
และทองถ่ินในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดกําหนด
นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 พรอม
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559 เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 พิจารณาใหความเห็นชอบแลว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบนโยบาย
และแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 และแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. จํานวนนักศึกษาท่ีปรากฏในแผนการรับนักศึกษาควรสะทอนประมาณการท่ีเปนจริง เชน ในกลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (Pure Science) และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  เปนตน เนื่องจากปจจุบันมีผูสนใจ
เขาศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวลดลง หรืออาจจะตองปรับเปนหลักสูตรประยุกตท่ีผูประกอบการมีความตองการ
และในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศควรยุบรวมเปนสาขาวิชาเดียวกันหรือไม
เนื่องจากเปนศาสตรท่ีใกลเคียงกัน

2. คณะวิทยาศาสตรฯ ควรรวมมือกับคณะครุศาสตรพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร โดยใหอาจารยในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (pure Science) ไปสอนใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหเรียนรูดานวิทยาศาสตรไดอยางเขาใจ เนื่องจากสาขาวิชา
ในกลุมวิทยาศาสตรบริสุทธิ์มีนักศึกษาท่ีลดลงอยางตอเนื่อง และมีความตองการครูสอนวิทยาศาสตรเพ่ิม
มากข้ึน

3. มหาวิทยาลัยควรจัดพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหแก
ผูปกครอง  และญาติท่ีมารวมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไดทราบ ซึ่งอาจจะทําเปนแผนผับ และสื่ออ่ืนๆ
ท่ีมีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  เปนตน

4. การนําเสนอขอมูลแผนการรับนักศึกษาในปตอไปควรมีขอมูลเปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ยอนหลัง 2 – 3 ป และควรจัดทํารายงานยอดจํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาท่ีศึกษาอยูจริงในปนั้นๆ
และควรมีขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับตามแผนมีผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ก่ีคน  และควรมีขอมูล
การมีงานทําของบัณฑิตวามีงานทําตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  หรืองานอ่ืนๆ  หรืองาน
สวนตัว หรือไมมีงานทํา

มติท่ีประชุม
เห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ปการศึกษา 2559 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา
2559 โดยนําขอเสนอแนะไปพิจารณาเชิงนโยบายและแนวทางในการรับนักศึกษาดังกลาวตอไป
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4.2.8 พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีผูทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหประชุมระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 244 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2558 ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 10 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ดุษฎีนิพนธเรื่องภาวะผูนําครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในภาคใตตอนบน ในบทคัดยอวัตถุประสงคไมมีการอธิบายวาใชเครื่องมืออะไรในการวิจัย และมี
การใชภาษาอังกฤษผิดหลายคํา

2. ควรใช Template ท่ีเปนสากลในรูปแบบเดียวกัน
3. การวิจัยในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกมีการใช Method ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน

ควรจัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการใชเครื่องมือการวิจัย  และเทคนิควิจัยแบบผสม (Mixed Method)
คือ ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเหมาะกับการวิจัยทางสังคมศาสตร

4. บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดการอบรมใหความรูแกอาจารยท่ีปรึกษา  โดยเริ่มตั้งแตการเขียน
โครงรางการวิจัย (Proposal) การตั้งโจทยการวิจัย เปนตน โดยเฉพาะตองกํากับคุณภาพดุษฎีนิพนธ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 244 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 6 คน
(3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
(4) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2558 ในวันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


