
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 8/2556

วันอังคาร ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

------------------------------------------------------------------------
ผูมาประชุม

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
10. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
11. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

13. ผศ.สมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

14. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

15. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
19. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ลาประชุม

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานกลาวชื่นชมมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไดจัดงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตจังหวัดภาคใตประจําป 2556 ในระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอย

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเตรียมความพรอมอาคารและสถานท่ีเพ่ือใชเปนศูนยสอบ

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) สํานักงาน ก.พ. ประจําป 2556 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2556 ภาคเชาและภาคบาย  โดยมีผูสมัครสอบจํานวน 31,183 คน
และกรรมการสภาฯ เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเขมงวดการควบคุมการสอบเพ่ือปองกันการทุจริตการทํา
ขอสอบดวย

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรวมกับ สกว. กําหนดจัดการประชุม ABC สุราษฎรธานี
"รูรอบทิศ อาวบานดอน" ในระหวางวันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยมีการอภิปรายในหัวขอเรื่อง "โอกาสและความเสี่ยงของสุราษฎรธานี : เสียงสะทอนจากพ้ืนท่ี" โดย
นายชลอศักดิ์ วาณิชยเจริญ นายธนารักษ พงษเภตรา ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล ดร.อนัญญา
เจริญพรนิพัทธ นายทวีศักดิ์ สุขรัตน และผูดําเนินการอภิปราย รศ.ดร.จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ และมีการนํา
เสนอผลงานวิจัย รวมท้ังนิทรรศการท่ีนาสนใจมากมาย จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
รวมการประชุมดังกลาว



3

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 7/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

พฤหัสบดี ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 15 ระเบียบวาระท่ี 4.3

แกไขมติท่ีประชุม ขอ 2 วรรคสองเปน “สภามหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ) จํานวน 4 คน โดยใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ขอ 13.2.2 แผน ก  แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ย
ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวาสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 7/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ
บุคคล เพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศแตงตั้งบุคคลเปนคณะ กรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.สุมนต  สกลไชย กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.อมรา   ชางทรัพย กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ประวิต   เอราวรรณ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพ กรรมการ
6. รองศาสตราจารยศศิธร   วรรณพงษ กรรมการ
7. รองศาสตราจารยสุขจิตต  ณ นคร กรรมการ
8. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม กรรมการ
9. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการ
10. ดร.เทิดชาย   ชวยบํารุง กรรมการ
11. อาจารยศุภชัย  ดําคํา เลขานุการ
12. เจาหนาท่ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา (3 คน) ผูชวยเลขานุการ
13. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (1 คน) ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา 39 และมาตรา 50
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แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 9

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 001/2556
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 27 มิถุนายน
2556 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ ทราบประกาศดังกลาว
แลว

มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยหลังจากดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัยแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2556 และในเดือนกันยายน 2556 กําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือกําหนดขอบขายและวิธี
ดําเนินงานของคณะกรรมการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ
กําหนดระดบัตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.  .... ซึ่งท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.  ....

นายกสภาฯ ลงนามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ. 2556 เรียบรอยแลว และฝายเลขานุการ
สภาฯ สงขอบังคับใหมหาวิทยาลัยทราบแลว และกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานและบุคลากรทราบขอบังคับ
แลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาประกาศแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ จาก
ผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบประกาศแตงตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการ
สภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ ดังนี้

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานสภาวิชาการ
2. กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการ
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตย  หทัยวสีวงศ  สุขศรี กรรมการ
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี  พุมประไวทย กรรมการ
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  เนาวรัตน กรรมการ
(5) ผูชวยศาสตราจารยโสภณ  บุญล้ํา กรรมการ
(6) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการ
(7) อาจารยนุชนันท  สัจจาเฉลียว กรรมการ
(8) อาจารยเพชร  ขวัญใจสกุล กรรมการ

นายกสภาฯ ลงนามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2556 เรื่องแตงตั้งประธาน
สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556
เรียบรอยแลว และฝายเลขานุการสภาฯ แจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบประกาศดงกลาวแลว
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหาร
หรือคณาจารยประจําคณะ ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนง  ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2556
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณายกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและแตงตั้ง
คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน
3. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
(รายละเอียดดังรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2556 วันท่ี 27 มิถุนายน 2556)
นายกสภาฯ ไดลงนามประกาศสภาฯ จํานวน 4 ฉบับ เรียบรอยแลว ดังนี้
1. ประกาศสภาฯ ท่ี 003/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556
2. ประกาศสภาฯ ท่ี 004/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและ

ทรัพยสิน ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556
3. ประกาศสภาฯ ท่ี 005/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556
4. ประกาศสภาฯ ท่ี 006/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ลงวันท่ี 27

มิถุนายน 2556
ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม

มีมตเิห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 310 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 25 คน
และสภามหาวิทยาลัยไมอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ) จํานวน 4 คน

โดยใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวน
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา  พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวาสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)”

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2556 ระเบียบวาระท่ี 4.2.2
เรื่องยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และแตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการ  จํานวน 4 ชุด  ดังนี้
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1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน
3. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองกับหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีสภาฯ แตงตั้ง  เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
แตละชุด และเสนอแตงตั้ง  นายสมพร  ใชบางยาง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผูทรงคุณวุฒิ  เปน
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง  นายสมพร  ใชบางยาง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผูทรงคุณวุฒิ  เปน

กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และใหคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ
แตงตั้งทุกคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....
ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2549 ซึ่งใชบังคับมาเปนระยะเวลา 8 ป  สมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน  ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยรวมอยูดวยซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะทดแทนอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดในอนาคต

ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะองคประกอบ
และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) ในการประชุมครั้งท่ี
3/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556 และครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ไดจัดทําราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี
6/2556 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติมอบใหคณะกรรมการจัดทํา
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รางระเบียบและขอบังคับฯ ไปพิจารณาทบทวนและมีมติใหชัดเจนท่ีเก่ียวกับขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยในวาระดังกลาว

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 27
มิถุนายน 2556 ไดดําเนินการพิจารณาทบทวนรางขอบังคับดังกลาวและมีมติเอกฉันทตามรายละเอียด
ในรางขอบังคับแนบระเบียบวาระนี้

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  .... ตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (คําสั่งสภาฯ ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร และเพ่ือใหการจัดทํางบประมาณมีความชัดเจน  สอดคลองกับนโยบายทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 13 หนวยงาน ตอบสนองตอการการบรรลุเปาหมาย เปาประสงคตามประเด็น
ยุทธศาสตรของหนวยงานและมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณของหนวยงาน ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน  งบประมาณและทรัพยสิน (ประกาศสภาฯ ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) แลว
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. การกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยควรสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนด “อัตลักษณของมหาวิทยาลัย” ท่ีมาจากการมีสวนรวมของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยและประชาชนในทองถ่ินท่ีไดเสนอแนะความคิดเห็นรวมกัน
3. มหาวิทยาลัยควรจัดเรียงลําดับความสําคัญโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร  ซึ่งโครงการ

หรือกิจกรรมใดตองดําเนินการเรงดวนใหมหาวิทยาลัยนํามาเปนแผนยุทธศาสตรประจําป  เนื่องจากโครงการ
หรือกิจกรรมตามยุทธศาสตรตามท่ีเสนอควรเปนยุทธศาสตร 4 ป ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)
หรือกําหนดชวงระยะเวลาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  ควรสรุปใหชัดเจนประมาณ 1 หนากระดาษ
โดยสามารถอธิบายความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร  โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณไดครอบคลุม
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายท่ีเสนอและใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามขอ

สังเกตและขอเสนอแนะ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจน
เพ่ือท่ีสภามหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัย

คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจหนาท่ี
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจํา
สวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ท้ังนี้ จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสาม”

กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว

บัดนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนนิการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัย
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาแตงตั้ง กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอก ซึ่งไดมีเอกสาร
ตอบรับการทาบทามแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติท่ีประชุม
มหาวิทยาลัยขออนุญาตท่ีประชุมถอนระเบียบวาระนี้ และท่ีประชุมเห็นชอบใหถอนระเบียบวาระนี้

และกรรมการสภาฯ มีความเห็นวาหองสมุดยุคใหมควรใหความสําคัญดานการตลาด จึงเสนอแนะใหสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสรรหาและทาบทามผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน
บริหารธุรกิจ (การตลาด) เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ฯ ดวย

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีคุรุสภาเสนอใหแกไขปรับปรุง

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เสร็จเรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใหคุรุสภาเพ่ือรับรองปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต  ดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 7 หลักสูตร
(1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) สาขาวิชาภาษาไทย
(3) สาขาวิชาคณิตศาสตร
(4) สาขาวิชาศิลปศึกษา
(5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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(6) สาขาวิชาสังคมศึกษา
(7) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน

การผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะท่ี 4 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 เรื่องการประเมินมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลวมีมติ  ดังนี้

1. ปรับ/เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาใหมีสาระความรูและสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา
รายละเอียดในเลมหลักสูตร และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคุรุสภาเพ่ือพิจารณา
ใหการรับรองตอไป (รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ 5102.1/1957 ลงวันท่ี 3
กรกฎาคม 2556)

2. ใหสถาบันดําเนินการตามมติใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

จํานวน 8 หลักสูตร  ตามท่ีคุรุสภาเสนอใหแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามท่ีคุรุสภาเสนอใหแกไขปรับปรุง

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามท่ีคุรุสภาเสนอใหแกไขปรับปรุง

จํานวน 8 หลักสูตร  ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 7 หลักสูตร

(1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) สาขาวิชาภาษาไทย
(3) สาขาวิชาคณิตศาสตร
(4) สาขาวิชาศิลปศึกษา
(5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(6) สาขาวิชาสังคมศึกษา
(7) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบยกเลิกโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาเพื่อการเรียนรูและคุณภาพ
ท่ีดี อาคารสูง 15 ช้ัน  จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ 180 ลานบาท และพิจารณาใหความ
เห็นชอบโครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา อาคารสูง 4 ช้ัน  จํานวน 2 หลัง และ
โครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร (หลังท่ี 3) จํานวน 1 หลัง

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม
2555 มีมติเห็นชอบโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาเพ่ือการเรียนรูและคุณภาพท่ีดี  และอนุมัติงบประมาณ
กอสรางหอพักนักศึกษา  อาคารสูง 15 ชั้น จํานวน 1 หลัง งบประมาณจํานวน 180,000,000 บาท (หนึ่งรอย
แปดสิบลานบาทถวน) โดยใหดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของใหครบถวนถูกตอง
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มหาวิทยาลัยจึงไดขอหารือกับสํานักงานอัยการสูงสุดเรื่องโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา
เพ่ือการเรียนรูและคุณภาพท่ีดี สํานักงานอัยการสูงสุดใหคําแนะนําวา “เรื่องดังกลาวเปนดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีจะตองพิจารณาประโยชนของทางราชการ  ความคุมคา  และความปลอดภัยในอนาคต”
และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดําเนินโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาหลังมีคําตอบ
การขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการไดเสนอขอมูลความวา “งานกอสรางฐานรากหอพัก
นักศึกษาเพ่ือการเรียนรูและคุณภาพท่ีดเีปนการกอสรางโดยเอกชน  มหาวิทยาลัยไมไดเขาไปควบคุมงาน
ตรวจการจาง  และไมมีการรับประกันความชํารุดบกพรอง  การนําฐานรากท่ีไดรับการบริจาคมาใชประโยชน
ในการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาฯ อาคารสูง 15 ชั้น และอาจจะเกิดปญหาดานการจราจร ดานการบริหาร
จัดการน้ํา ดานระบบบําบัดน้ําเสีย และดานความปลอดภัยในอนาคตได”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู
และคุณภาพท่ีดี อาคารสูง 15 ชั้น  จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ 180 ลานบาท

มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง จํานวน
80 หอง โดยใชพ้ืนท่ีภายในบริเวณหอพักนักศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับนักศึกษาใหม  จํานวน
320 คน ซึ่งสภาพปญหาปจจุบันพบวานักศึกษาใหมจําเปนตองเชาหอพักเอกชนท่ีมีลักษณะสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีแตกตางกัน  อาจกอใหเกิดปญหาดานยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือใหนักศึกษาใหมของทุกคณะสามารถปรับตัวไดเปนอยางดีในการ
ใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการศึกษา  จึงขออนุมัติงบประมาณโครงการ
กอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง  เปนเงนิจํานวน 71,000,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดลาน
บาทถวน)

มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร (หลังท่ี 3) จํานวน 1 หลัง
โดยใชพ้ืนท่ีบริเวณอาคารราชพฤกษวิลเลจเดิม  เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมีจํานวนประมาณหนึ่งพันคน  สวัสดิการดานท่ีพักอาศัยไมเพียงพอตอความตองการของบุคลากร
ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหองพักจํานวน 130 หอง เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน  ลดภาระคาใชจาย
ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร  จึงขออนุมัติงบประมาณโครงการ
กอสรางอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร (หลังท่ี 3) จํานวน 1 หลัง  เปนเงินจํานวน 48,000,000 บาท (สี่สิบแปด
ลานบาทถวน)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. สภามหาวิทยาลัยควรอนุมัติแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกอน จึงจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางหอพักนักศึกษา  และท่ีพักบุคลากร
2. ควรมีขอมูลการวิเคราะหสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย  ความคุมทุน  ความเสี่ยง  การบริหาร

จัดการ  และตองใหเงินอุดหนุนในการดําเนินกิจการหอพักหรือไม
มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบใหยกเลิกโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาเพ่ือการเรียนรูและคุณภาพท่ีดี อาคารสูง 15 ชั้น

จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ 180,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบลานบาทถวน)
2. เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา 4 ชั้น จํานวน

2 หลัง  และโครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร (หลังท่ี 3) จํานวน 1 หลัง  โดยใชงบประมาณเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยตองมีผลการวิเคราะหสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย
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แผนเชิงธุรกิจ  ความคุมทุน  ความเสี่ยง  และการบริหารจัดการ โดยมอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน
งบประมาณและทรัพยสินพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
ดังกลาวตอไป

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ   ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 82 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรแจงใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบเก่ียวกับเกณฑการเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธ ซึ่งบทความวิจัยซึง่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตองไดรับ
การตีพิมพหรือยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ
ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)

2. บัณฑิตวิทยาลัยควรใชหลักฐานท่ีเปนหนังสือแบบตอบรับจากกองบรรณาธิการ กรณีตอบรับให
ตีพิมพบทความในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ

3. บัณฑิตวิทยาลัยควรปรับแบบฟอรมการเสนอขออนุมัติใหปริญญา แผน ก ดังนี้
(1) ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
(2) ชื่อนักศึกษา
(3) ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา
(4) ผลการประเมิน
(5) ชื่อเรื่องและบทความวิทยานิพนธฉบับเต็มท่ีไดลงตีพิมพเผยแพร
(6) แหลงตีพิมพเผยแพร และหนังสือตอบรับ

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 82 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 คน ดังนี้
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(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 8 คน
(2) ปริญญาบริหารธุกิจมหาบัณฑิต จํานวน 6 คน

และสําหรับการอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก จํานวน 2 คน สภามหาวิทยาลัยฯ
ไมอนุมัติใหปริญญาจนกวาบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม
(Proceedings) และมีหนังสือตอบรับท่ีชัดเจน จึงจะอนุมัติใหปริญญา

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ไตรมาส 3 ตั้งแต 1 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2556)
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

จํานวน 867,502,414 บาท (แปดรอยหกสิบเจ็ดลานหาแสนสองพันสี่รอยสิบสี่บาทถวน) จําแนกเปนงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 443,144,200 บาท (สี่รอยสี่สิบสามลานหนี่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) และเงิน
รายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 424,358,214 บาท (สี่รอยยี่สิบสี่ลานสามแสนหาหม่ืนแปดพันสองรอยสิบสี่
บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน ไดใชงบประมาณ
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอง กับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิต
ท่ีจะตองสงมอบตอสํานักงบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจํารายเดือน รายไตรมาสและ
ประจําปของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้นไตรมาส 3 แลว
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 ไตรมาส 3 ตั้งแตวันท่ี 1
เมษายน พ.ศ. 2556 – 30 มิถุนายน 2556 เพ่ือรายงานการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทราบและใหขอเสนอแนะตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องคาตอบแทนในการบริการ
และตรวจรักษาพยาบาลใหกับแพทยและเจาหนาท่ีพยาบาล

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดใหแพทยและเจาหนาท่ีพยาบาลมาบริการตรวจรักษา
โรคเบื้องตนใหแก นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี และหนวยบริการการศึกษาในจังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในวันท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนมาโดยตลอด  โดยจายคาตอบแทนใหแกแพทยและเจาหนาท่ีพยาบาลจากบุคคลภายนอก ดังนี้

1. แพทยวันละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 500 บาท
2. เจาหนาท่ีพยาบาล  วันละ 400 บาท
เพ่ือใหการจายคาตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแพทยและเจาหนาท่ีพยาบาล

ดังกลาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 จึงประกาศเพ่ิมอัตราคาตอบแทนใหแกแพทย
และเจาหนาท่ีพยาบาลท่ีมาตรวจรักษาโรคเบื้องตนใหแก  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามอัตรา
ดังนี้



13

1. แพทยชั่วโมงละ 1,000 บาท
2. เจาหนาท่ีพยาบาล  วันละ 800 บาท
จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องคาตอบแทน

ในการบริการและตรวจรักษาพยาบาลใหกับแพทยและเจาหนาท่ีพยาบาล ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2556
มติท่ีประชุม
รับทราบ และเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยมีคลีนิคตรวจรักษาพยาบาลบุคลากรและนักศึกษา

โดยใหพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (รักษาโรคเบื้องตน) ปฏิบัติหนาท่ีแทนแพทยได หรืออาจใหอาจารย
คณะพยาบาลศาสตรเปนผูตรวจรักษาและใหนักศึกษาพยาบาลเปนผูชวยเพ่ือเพ่ิมทักษะในวิชาชีพ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 เพื่อทราบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประจําปการศึกษา 2555
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใหทุกมหาวิทยาลัยดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใตตามตัวบงชี้และเกณฑตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  และคูมือประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งตัวบงชี้ท่ี 7.1 เรื่อง
ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ขอ 1 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย “รายงาน
ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย”

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2555 (ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2555
ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) เสร็จเรียบรอยแลว  ผลการประเมิน ฯ  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.28
ผลประเมินระดับดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ
มติท่ีประชุม
รับทราบ และเสนอแนะใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแกไขรายงานการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2555 ใหถูกตอง และเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2555

ท้ังนี้  สภามหาวิทยาลัยฯ มอบคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ดวย

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 9/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


