รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 4/2559
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

------------------------------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. รศ.ดร.เทพ พงษพานิช
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
4. ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค
5. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
7. นายจรูญ อินทจาร
8. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
9. นายบัญญัติ จันทนเสนะ
10. นายสมพร ใชบางยาง
11. นางสมบูรณ สุวรรณบุตร
12. ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล
13. รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
14. ดร.วัฒนา รัตนพรหม
15. ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
16. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร
17. ผศ.สุรินทร สมณะ
18. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
19. ดร.พิชัย สุขวุน
20. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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21. ผศ.นรินทร สุขกรี

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
รองอธิการบดี

กรรมการ
เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท สืบคา
2. รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี

กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ

ลาประชุม
ลาประชุม

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

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

22. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด

ผูชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. ผศ.สมพร โตใจ
2. ผศ.สมทรง นุมนวล
3. ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย
4. อาจารยพัชรินทร จันทรสองแสง
5. อาจารยประจําหลักสูตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
รองคณบดีคณะครุศาสตร
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีเรื่องทีป่ ระธานใหอธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยมีกําหนดรับรายงานตัวเขาศึกษาเปนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา
2559 จํานวนรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 5,100 คน ในระหวางวันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 และคาดวา
จะมีผูมารายงานตัวตามจํานวนที่ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4,800 คน (เพิ่มหรือลด
ไมเกินรอยละ 10)
2. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ในระหวางวันที่ 25 – 26 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยไดรับเกียรติจาก
ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรใหความรูแกคณาจารย
เพื่อสรางแรงจูงใจและตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
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3. ดวยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษาที่เขาศึกษา
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 จะครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา 6 ปการศึกษา ในวันที่ 4 มิถุนายน
2559 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขาศึกษาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 จะครบกําหนดระยะเวลา
การศึกษา 5 ปการศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 12 โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดมีการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติใหเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติผลการศึกษา และเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ มีกําหนดการประชุมครั้งที่ 5/2559 ในวันที่
24 พฤษภาคม 2559 จึงไมสามารถอนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาที่ครบกําหนดระยะเวลาการ
ศึกษาได จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559 เพื่อพิจารณา
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบใหเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559 จาก “วันที่ 24
พฤษภาคม 2559” เปน “วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อาคารไอทีสแควร ชั้น 11 กรุงเทพฯ”
เรื่องที่ประธานใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงสภามหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระ ดังนี้
1. ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) พิจารณาแกไขคําสั่งแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี
2. ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ....
3. ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
4. พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการจาย
คาตอบแทนวิชาชีพพยาบาล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการคณะพยาบาลศาสตร
พ.ศ. ....
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบใหถอนระเบียบวาระตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ครั้งที่ 3/2559 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 22 บรรทัดที่ 1 แกไขขอความเปน “เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษาจึงมีมติใหม
ในวันนี้อนุมัตใิ หปริญญานักศึกษาดังกลาว โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
สําหรับมติในการประชุมในระเบียบวาระอื่นๆ ที่ประชุมใหความเห็นชอบโดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่
23 กุมภาพันธ 2559 เชนเดียวกัน”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทน
เริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ แทนผูพนจากตําแหนง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูด ํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
แทนกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ 002/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ดังนี้
1. รศ.ดร.เทพ พงษพานิช
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. นายสมพร ใชบางยาง
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ ที่ 002/2559 เรื่องแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ แทนผูพนจากตําแหนง ลงวันที่
22 มีนาคม 2559 ใหนายกสภาฯ ไดลงนามเรียบรอยแลว และคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตน
ของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคาร ที่ 26
เมษายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 003/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2559 ไดออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการดําเนินการ
สรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2559 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อฯ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาเลือกและแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเลือกและแตงตั้ง รศ.ดร.เทพ พงษพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 008/2559 เรื่องแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และแจงคําสั่งให
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของทราบแลว
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว สภา
มหาวิทยาลัยฯ มีมติเลือกและแตงตั้ง ดร.จันทรพร ชวงโชติ ใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
การทองเที่ยว ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 005/2559 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัยทราบและดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเลือกและแตงตั้ง ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 006/2559 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และสงคําสั่ง
ใหมหาวิทยาลัยทราบและดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) โดยใหปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ แลว และคณะวิทยาศาสตรฯ
ไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แลวและจะดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาฯ พิจารณาเพื่อสงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
อาหาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
อาหาร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) โดยใหปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภาฯ แลว และคณะวิทยาการ
จัดการไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แลวและจะดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาฯ พิจารณาเพื่อสงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่ประชุม
มีมติ
1. อนุมัติแตงตั้ง นายสมเจตน ผิวทองงาม ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
2. อนุมัติแตงตั้ง นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
การตลาด ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
3. อนุมัติแตงตั้ง นายอัคคกร ไชยพงษ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
นิติศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2557
มหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ ที่ 0726/2559 เรื่องการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และไดแจงคําสั่งใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของทราบแลว
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 320 คน
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐาน
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีมติมอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 26
เมษายน 2559 เพื่อพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ....
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติให
ยกเลิกประกาศ/คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีที่แตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
ที่ผานมาทั้ง 4 ชุด และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยใหม ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน
3. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ จํานวน 4 ฉบับ ไดแก
(1) ฉบับที่ 003/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน พัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่
22 มีนาคม 2559
(2) ฉบับที่ 004/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
(3) ฉบับที่ 004/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ลงวันที่
22 มีนาคม 2559
(4) ฉบับที่ 005/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงประกาศใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของทราบแลว
ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ประชุมมีมติอนุมัตปิ ดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําหลักสูตรตองดูแลนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
ใหสําเร็จการศึกษา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แลวเพื่อแจง สกอ. ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 44 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพื่อ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพื่อ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป
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มติทปี่ ระชุม
รับทราบ และมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการสภาฯ จัดทํารูปแบบการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา โดยใหจําแนกวาเรื่องใดดําเนินการแลวเสร็จหรืออยูระหวางการดําเนินการ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2560 - 2564
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26
เมษายน พ.ศ. 2559 ไดมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2560 - 2564 (ตามรายละเอียดแนบ) โดยมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้
(1) ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
(2) พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
(3) ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
(4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาสากล
(5) พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรสูเกณฑมาตรฐาน
(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเขาสูสังคมดิจิทัล
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2560 - 2564
และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยมีระบบการประชุมทางไกล (Video conference system)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี โดยมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหเปนไปตามเกณฑในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อใหหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับสถานการณ

8
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยไดเสนอคณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอหลักสูตรการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้
(1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
1.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(2) คณะวิทยาการจัดการ
2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
2.6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
2.7 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรังปรุง
พ.ศ. 2559)
3.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
(4) คณะครุศาสตร
4.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
4.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
4.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
4.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
4.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
4.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
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2. คณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2559 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรการศึกษา จํานวน 20 หลักสูตร เพื่อใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณายุบรวมหลักสูตรเปนปริญญาเดียวกันหลักสูตรเดียว โดยจัดเปนกลุม
วิชาเอกหรือแขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแยกเปนแขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส แขนงวิชาการเงิน
และการธนาคาร เปนตน
2. ใหตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษในชื่อรายวิชาใหถูกตอง
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
11. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
14. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
18. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
20. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2559)
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4.2.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี แลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ไดแก
1. นายปริญญา นอยดอนไพร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2. นางกาญจนา เผือกคง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร
3. นางชฎาภรณ สุขศรี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สาขาวิชา
การบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
การบัญชี
4. นายจิตรดารมย รัตนวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขานิติศาสตร
สังกัดคณะนิติศาสตร อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ไดแก
1. นายปริญญา นอยดอนไพร แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
2. นางกาญจนา เผือกคง แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร
3. นางชฎาภรณ สุขศรี แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
4. นายจิตรดารมย รัตนวุฒิ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตามเสนอ
มติที่ประชุม
1. อนุมัติแตงตั้ง นายปริญญา นอยดอนไพร ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2558
2. อนุมัติแตงตั้ง นางกาญจนา เผือกคง ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม 2558
3. อนุมัติแตงตั้ง นางชฎาภรณ สุขศรี ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
ตัง้ แตวันที่ 10 ตุลาคม 2557
4. อนุมัติแตงตั้ง นายจิตรดารมย รัตนวุฒิ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
นิติศาสตร ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2557
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4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร
ภาคบัณฑิต รุนที่ 8
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น จึงไดจัดทํา “โครงการหลักสูตรนิติศาสตร ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)” สําหรับผูจบ
ปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย และสามารถ
นําความรูดานกฎหมายไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตรภาค
บัณฑิต รุนที่ 8 จํานวน 40 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการ
ศึกษานิติศาสตร ภาคบัณฑิต รุนที่ 8 ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การเสนอระเบียบวาระใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาในครั้งตอๆ ไปใหเสนอขอมูลนักศึกษา
ที่เขาศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่พนสภาพกอนสําเร็จการศึกษาดวย
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร ภาคบัณฑิตรุนที่ 8 ประจําป
การศึกษา 2559 จํานวน 40 คน

4.2.4 พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการ

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแทนผูพนจากตําแหนง
ดวย ผศ.ประสงค หลําสะอาด ไดขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2558 จึงเปนเหตุใหพนจากตําแหนงประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นไปพรอมกันนั้น และเพื่อใหมีประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแทนผูพนจากตําแหนง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติตามที่อธิการบดี
เสนอให ดร.เอนก สุดจํานงค รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแทน
ผูพนจากตําแหนง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแทนผูพนจากตําแหนง ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง ดร.เอนก สุดจํานงค รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแทนผูพนจากตําแหนง
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภา
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วิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ. 2559 มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 47 คน
มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 47 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการจายคาตอบแทนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 ขอ 10.7 กําหนดใหการจาย “คาตอบแทนการดําเนินงานใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาเพื่อปวงชน และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ”
ขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2539 ขอ 5 (1)
กําหนดให “สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ประกอบดวยอธิการบดีเปน
ประธาน และกรรมการอื่นๆ ตามจํานวนที่เห็นสมควร” และระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การจายคาตอบแทนคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2542 ขอ 7 กําหนดวา
“กรณีกรรมการอํานวยการรายใดตองปฏิบัติหนาที่อื่นในโครงการจัดการศึกษาตามขอบังคับคณะกรรมการ
สภาสถาบันราชภัฏ วาดวย การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนซึ่งมีคาตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวในวัน
เดียวกัน ใหเบิกจายไดเพียงทางเดียว”
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของดังกลาว คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการจายคาตอบแทนการดําเนินงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังแนบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เพื่อทราบการขอเลื่อนวันรับตําแหนงของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว และ
คณะพยาบาลศาสตร
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
ไดมีคําสั่งแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดีจํานวน 2 ราย คือ
(1) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 005/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 แตงตั้ง
ดร.จันทรพร ชวงโชติ ใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2559 เปนตนไป
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(2) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 006/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 แตงตั้ง
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
เปนตนไป
เนื่องจากบุคคลที่ไดรับแตงตั้งทั้ง 2 คน ไดมีหนังสือเพื่อขอเลื่อนวันรับตําแหนงคณบดี ดังนี้
(1) ดร.จันทรพร ชวงโชติ ไดมีหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องขอ
เลื่อนวันการรับตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยวจาก “วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
เปนตนไป” เปน “วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป” เนื่องจากยังติดภาระงานสอนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
(2) ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ไดมีหนังสือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ที่
0203.0923/248 เรื่องขอยืดระยะเวลาการไปดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร จาก “วันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2559 เปนตนไป” เปน “วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป” เนื่องจาก
ตองดําเนินการเรื่องขอลาออกตามระเบียบราชการและเพื่อมอบหมายงานใหแลวเสร็จ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพื่อทราบการเขารับตําแหนงคณบดีทั้ง 2 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 เพื่อทราบรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 1
และ 2)
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26
เมษายน พ.ศ. 2559 ไดมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1 และ 2) โดยมีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
(1) พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะความสามารถในการแขงขัน
(2) บุคลากรขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
(3) งบประมาณรายรับเงินรายไดมีแนวโนมลงลง
(4) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน
(5) ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานยังไมเกิดการบูรณาการรวมกัน
(6) บุคลากรยังขาดความรูเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตองใชประกอบ
การปฏิบัติงาน
(7) ระบบและกลๆกการปองกันการเกิดความเสียหายดานการเงินยังไมเพียงพอ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่น และนําผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพรไปใหความรูแก
ประชาชนทั่วไปไดใชประโยชน
2. การบริหารความเสี่ยงควรเปนเรื่องที่อยูในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มีความทันสมัยและเปนความตองการของตลาดแรงงานและสังคม คุณภาพของอาจารยมีการพัฒนาเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑหรือไม และจํานวนนักศึกษาที่ลดลงจะกระทบตองบประมาณระดับใด เปนตน
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดประเด็นใหชัดเจนวาประเด็นอะไรเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
และประเด็นอะไรคือปญหาของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะบริหารจัดการไดถูกตอง
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไมมีประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อาคารไอที
สแควร ชั้น 11 กรุงเทพฯ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นายวรชาติ การเกง
ผูบันทึกการประชุม

ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
ผูตรวจรายงานการประชุม

