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ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 , 4.2.9 , 4.2.10 และ 5.3

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ดวย ดร.พิชัย สุขวุน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดสรุปบทความเรื่องการศึกษาของประเทศในกลุม
สแกนดิเนเวีย : การศึกษาเพื่อรัฐสวัสดิการ จากการไปศึกษาดูงานตามโครงการเจรจาหารือความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย ในระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 5
มิถุนายน 2559 โดยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบ และนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบฝายเลขานุการ
สภาฯ จัดทําสําเนาเผยแพรใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบแลว
เรื่องทีป่ ระธานใหอธิการบดีแจงทีป่ ระชุมทราบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดประชุมรับมอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกันปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อตอบสนองความตองการของโรงเรียน
และผลิตครูที่มีคุณภาพ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุมรับทราบ และมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจัดทําแผน
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ครั้งที่ 5/2559 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยไมมีการแกไข

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 3)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) เพื่อทราบรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการออกกลางคันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ระหวางปการศึกษา 2554 – 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบรอง
อธิการบดีฝายวางแผนฯ และรองอธิการบดีฝายวิชาการกําหนดแนวทางและมาตรการตามขอเสนอแนะ
ของสภา ฯ และนําผลการวิจัยไปดําเนินการจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการตอไป (อยูระหวางการ
ดําเนินการโดยรองอธิการบดีฝายวางแผนฯ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ประชุม
มีมติเลือกและแตงตั้ง ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 010/2559 เรื่อง
แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ใหนายกสภาฯ ลงนาม
แลว และสงคําสั่งใหมหาวิทยาลัยทราบเพื่อมอบกองการเจาหนาที่แจงหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
ทราบแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดอัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ : กรณี รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ ตําแหนงรองอธิการบดี ตามขอ 9 (2) แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
พ.ศ. 2557
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องกําหนด
อัตราคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว และสงประกาศใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการแจงหนวยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวของทราบแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขา
วิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สุราษฎรธานี (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยฯ ไดสง “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับที่ ….)
พ.ศ. .... ไปยัง สกอ. แลว เพื่อดําเนินการสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอไป (หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ ศธ. 0561/1290 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559)
(ดําเนินการแลวเสร็จ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 4)

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมหาวิทยาลัย
ขอถอนระเบียบวาระนี้ และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการ เปดสอนนักศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการเปดสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําป
การศึกษา 2559 โดยใหเพิ่มหรือลดไมเกินรอยละ 10
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ เพื่อดําเนินการรับนักศึกษา
ตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ดําเนินการแลวเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 170 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 126 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพื่อ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพื่อ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป (ดําเนินการแลวเสร็จ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ตามประกาศสภาฯ ฉบับที่ 001/2559 ลงวันที่ 26
มกราคม พ.ศ. 2559) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้
1. รับทราบการรายงานผลความกาวหนาในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน
34 ราย
2. รับทราบผลการทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ จํานวน
10 ราย
3. เห็นชอบใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงสงผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย
4. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการฯ
ของผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย
5. เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 9 ราย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 5)

6. พิจารณาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีการเผยแพรงานวิจัยในการ
ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
ปญหาที่พบ คือ การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน ที่ผานการประเมินระดับ
คณะมาแลว และผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกําหนดตําแหนง ฯ ยังไมไดมาตรฐาน เชน รูปแบบ
ปกนอก ปกใน การพิมพเลขหนา การเรียงหัวขอ การเขียนสารบัญ การเขียนชื่อบท การเขียน
บรรณานุกรม ฯลฯ ยังไมถูกตอง และมีขอเสนอแนะใหมีระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปศึกษาขอมูลเพื่อจัดทําระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference)
3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2559 ไดพิจารณา “รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด นโยบายกับแนวทางการแกปญหา
(พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ไตรมาส
3 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559)” (เอกสารประกอบระเบียบวาระ) โดยมีตัวชี้วัดที่เสี่ยง
ตอการไมบรรลุเปาหมาย ดังนี้
1. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
3. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
4. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคจํานวนอาจารยประจํา
ขอเสนอแนะ
1. ควรใหคณะจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร
2. ควรคัดสรรผลงานวิจัยในการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ควรกําหนดมาตรการในการติดตามผลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนา
วิทยฐานะ
4. ควรพิจารณาแนวทางการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา “รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาส 3” (เอกสารประกอบระเบียบวาระ) โดยมีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะความสามารถในการแขงขัน
2. บุคลากรขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3. งบประมาณรายรับเงินรายไดมีแนวโนมลดลง
4. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน
5. ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานยังไมเกิดการบูรณาการรวมกัน
6. บุคลากรขาดความรูเกี่ยวกับระเบียบ/ขอบังคับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตองใชประกอบ
การปฏิบัติงาน
7. ระบบและกลไกลการปองกันการเกิดความเสียหายดานการเงินยังไมเพียงพอ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 6)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมีขอเสนอแนะในเรื่องการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยควรออกเปนกฎใหทุก
หนวยงานถือปฏิบัติ เชน การกําหนดเวลาการเปดปดเครื่องปรับอากาศ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน
ที่สามารถประหยัดพลังงานได
3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไมมี4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
ดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณอัครราชกุมารี ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจเปนเอนกอนันตอันเปนคุณูปการยิ่งแกพสกนิกรชาวไทย ทรงเปยมดวยพระปรีชาสามารถ
หลากหลายดาน โดยเฉพาะดานสาขาวิชาเคมี ทรงสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรไทยใหมีความเจริญ
กาวหนา และทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ
เพื่อผลิตบัณฑิตและงานวิจัยดานวิทยาศาสตร รวมทั้งนําองคความรูทางวิทยาศาสตรมาบําบัดรักษา
ผูปวย ปจจุบันทรงเปนองคประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ทรงดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ หัวหนาหองปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ และหองปฏิบัติการสารเคมี
กอมะเร็ง และศาสตราจารยประจําภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตรศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณและเปนสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกลาฯ
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีมติเปนเอกฉันทขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
4.2.2 พิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป
การศึกษา 2559
ดวยมีบุคคลที่มีผลงานทางวิชาการหรือเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเดน และเปนคุณูปการ
ตอสวนรวมกับเปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามที่เปนแบบอยางแกคนทั่วไป กับไมเปน

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 7)

บุคคลากรมหาวิทยาลัยตามความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย ชั้น
สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย โดยอาศัยอํานาจตามขอ 9 (1) ของ
ขอบังคับดังกลาวไดใหความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ กับผานการพิจารณา
ของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ไดมีมติ (ลับ) เห็นชอบ
ใหเสนอชื่อบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2559 ไดแก
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค เปนผูสมควรไดรับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
นิเทศศาสตร (การสื่อสารมวลชน)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลตามปริญญา
และสาขาวิชาดังกลาวตามความในขอ 9 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยชั้น
สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 ตอไป
มติที่ประชุม
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก
1. นางกนกกานต ฐิติภรณพันธ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
สาขาวิชาฟสิกส สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส
2. นายจักรวุฒิ ชอบพิเชียร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาการบัญชี
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อนุมัติการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก
1. นางกนกกานต ฐิติภรณพันธ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส
2. นายจักรวุฒิ ชอบพิเชียร แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตามเสนอ
มติที่ประชุม
1. อนุมัตแิ ตงตั้ง นางกนกกานต ฐิติภรณพันธ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
ฟสิกส ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2558
2. อนุมัติแตงตั้ง นายจักรวุฒิ ชอบพิเชียร ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
การบัญชี ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 8)

4.2.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ที่ 001/2556) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับที่ 002/2558) ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 ไดครบ
วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 7 เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 5 กําหนด “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการใหได
บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
“คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย…””
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย”
มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณบดี ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
ผูแทนกรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
กรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ผศ.สุรินทร สมณะ
ผูแทนกรรมการสภาฯ คณาจารยประจํา
กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
5. อาจารยศุภชัย ดําคํา
หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
และเลขานุการ
8. นางสาวนริศรา ชุมทอง
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ : ดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบดี” ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 9)

4.2.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
ดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 038/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับที่ 012/2557) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ไดครบวาระการ
ดํารงตําแหนง 3 ป ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2552 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ขอ 62 วรรคสี่
ตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2558 (สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่
ตามความในขอบังคับดังกลาวขอ 62 วรรคหก)
เพื่อใหไดผูทรงคุณวุฒิ “จากบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูมีความสําเร็จในการบริหารเปนที่ประจักษ
และเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ดานการบริหารงานบุคคล หรือดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
ตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประธาน
2. ดร.วัฒนา รัตนพรหม
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง กรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง กรรมการ
ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
4. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
กรรมการสภาฯ จากผูแทนคณาจารย กรรมการ
5. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท
กรรมการสภาฯ จากผูแทนคณาจารย กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
และเลขานุการ
7. นายชัยราช จุลกัลป
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
8. นายวรชาติ การเกง
เจาหนาที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ดําเนินการใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอชื่อ และดําเนินการ
พิจารณากลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจใหไดบุคคลตามที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 10)

ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ขอ 62 วรรคสามกําหนดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตน
ของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ
ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2559 ไดมีมติแตงตั้ง ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ซึ่งไมเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 006/2559 เรื่องแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 (หมวด 2 อัตราคาตอบแทน) ขอ 10 กําหนด “ใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยบุคคลจํานวน หาคน ทั้งนี้ตองมาจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสามคน ที่มิไดเปนผูมีสวนไดเสียกับผูที่จะเขามาดํารง
ตําแหนงบริหารเพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
แลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและจัดทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยเปนคราว ๆ
ไป ...”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินคา
ตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ : กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย
1. รศ.ดร.เทพ พงษพานิช
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายสมพร ใชบางยาง
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ผศ.สุรินทร สมณะ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. ดร.พิชัย สุขวุน
กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
6. นายชัยราช จุลกัลป
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. นายวรชาติ การเกง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ
กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร โดยดําเนินการตามความในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
พ.ศ. 2557
4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ดวยกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 002/2557
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557) ไดครบวาระการดํารงตําแหนง ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 11)

ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย
ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 ขอ 4
วรรคสอง
คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ โดยกรรมการจากบุคคลภายนอกไดมี
เอกสารตอบรับการทาบทามแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
มติที่ประชุม
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อปรับเปลี่ยนฐานะบัณฑิตวิทยาลัยจาก “หนวยงาน
เทียบเทาคณะ” เปน “หนวยงานเทียบเทาสํานัก”
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2547 มีมติใหจัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” เปน “หนวยงานเทียบเทาคณะ” โดยมีหนาที่ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและหนาที่อื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายบริหารและดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ
จากอดีตที่ผานมาตั้งแตมีการประกาศตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทาคณะและไมตอง
เขารับการตรวจสอบประกันคุณภาพ แตนับตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา บัณฑิตวิทยาลัยตองเขารับ
การตรวจสอบหรือมีการประกันคุณภาพภายในและในการประกันคุณภาพจะประสบปญหาตลอดมาวา
จะตรวจสอบประกันคุณภาพโดยใชตัวชี้วัดของคณะหรือตัวชี้วัดของสํานัก ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนด
ใหหลักสูตรระดับปริญญาโทสังกัดคณะตาง ๆ ตามศาสตร ยกเวนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาวะผูนําการจัดการศึกษาซึ่งมีลักษณะเปนบูรณาการศาสตรใหสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบบการจัด
การเรียนการสอนตองอาศัยอาจารยจากคณะที่หลักสูตรสังกัด อํานาจหนาที่การตัดสินใจของบัณฑิตวิทยาลัย
อยูภายใตกํากับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการกํากับในเรื่องคุณภาพของอาจารยทําได 2 ระดับ
โดยในระดับแรกเปนการกํากับดวยคณบดีตนสังกัด ระดับที่สอง กํากับโดยบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงานในเชิง
คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย ผูสอน คุณสมบัติผูสอน กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด แลวเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทั้งการตัดสินใจดําเนินการในเชิงนโยบายก็จะตองขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ทําใหอํานาจหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยแตกตางจากคณะอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง
ประกอบกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในองคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 กําหนดใหอาจารยตองทํางานวิจัยและขอทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน กําหนดให
อาจารยกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองไดรับทุน 25,000 บาทขึ้นไปตอคน ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
เบื้องตนอาจารยในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา ไดรับทุนวิจัยไมเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด ดังนั้นหากบัณฑิตวิทยาลัยยังคงเปนหนวยงานระดับคณะจะกระทบกับผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จากเหตุผลดังกลาวสรุปสภาพปญหาได ดังนี้
1. ภารกิจหรือบทบาทการจัดการศึกษาดําเนินการภายใตกํากับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยไมไดมีบทบาทจัดการศึกษาโดยตรง

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 12)

2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไมมีอํานาจหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
ที่มาสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การตรวจสอบและการประเมินติดตามของการประกันคุณภาพภายในประสบปญหา
ในการใชตัวชี้วัดในการตรวจประเมิน
ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับหนาที่ที่ปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัยและสามารถใชตัวชี้วัดในการประเมิน
เพื่อการประกันคุณภาพได ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กลาวถึง
ประเด็น “การปรับเปลี่ยนฐานะบัณฑิตวิทยาลัยจากสวนงานเทียบเทาคณะเปนหนวยงานเทียบเทาสํานัก
เพื่อใหตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคลองกับหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอัตรา
กําลังสายสนับสนุนและภาระงานตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยยังคงเดิม”
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดอภิปรายทั่วไปวา บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่เปนหนวยงานกลาง
ในการบริหารการศึกษา และประสานงานการจัดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนวางแผน วางนโยบาย
และควบคุมมาตรฐานการศึกษา การวิจัยประสานงาน สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
และวิจัยใหแกคณะที่เปดสอน และทําหนาที่ประเมินและสรุปผลการศึกษาวิจัย จึงไมควรเปลี่ยนสถานะ
หนวยงานเปนสํานัก และหากปรับเปลี่ยนเปนสํานักจะมีหนาที่เพียงเปนหนวยงานธุรการและประสานงาน
ทั่วไปเทานั้น จึงเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยฯ ไปชี้แจงกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อปรับตัวชี้วัด
ใหสอดคลองกับภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหคงฐานะของบัณฑิตวิทยาลัยเปน “หนวยงานเทียบเทาคณะ” และมอบมหาวิทยาลัย
ไปดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.2.9 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ดวยประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไดกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับกําหนด
ใหสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แบบการยื่นและสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ฉบับที่ 005/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พิจารณา และมีมติเห็นชอบใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาออกใชบังคับ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 13)

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 มีมติ
ใหมหาวิทยาลัยไปแกไขขอบังคับตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอคณะ
กรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกบังคับใชตอไป
มหาวิทยาลัยไดเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกใชบังคับตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
2. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการใหแก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกอบดวย
(1) ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
(2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
รองประธาน
(3) ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(4) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
(5) รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
กรรมการ
(6) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เลขานุการ
หนาที่
(1) พิจารณาคําขอตอเวลาราชการของขาราชการ
(2) เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยวาจะสมควรอนุมัติตอเวลาราชการหรือไม
4.2.10 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ....
ดวยประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2558 ไดยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2551 โดยกําหนดมาตรฐานภาระงานใหม
และกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงดังกลาว
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ไดมีมติอนุมัติ
“ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ....
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2559 ไดพิจารณาแกไขและมีมติใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกใชบังคับ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 14)

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีมติ
มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. .... และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ไดพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... แลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาออกใชบังคับตอไป
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. .... ดังนี้
ขอ 17 แกไขเปน “ขอ 17 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน
เดือนหรือคาจางในแตละรอบและหรือเพื่อประโยชนในราชการอื่นใดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหออกเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”
มติที่ประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 โดยใหแกไข
ขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบยืนยันการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
: ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี นางสาวพรรณอร
อุชุภาพ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร ไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีมติ
อนุมัติการแตงตั้งให นางสาวพรรณอร อุชุภาพ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะครุศาสตร ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 นั้น
มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องการแตงตั้งบุคลากรรายดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ปรากฏวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ไดพิจารณาแลว มีมติใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีทบทวนการดําเนินการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร อุชุภาพ ใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมทั้งแจงผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทราบวา งานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูแบบสมดุล สําหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต
เผยแพรไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด กลาวคือ หากเปนการเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร
ปรากฏวางานวิจัยดังกลาวมีเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเดือนธันวาคม 2556 จึงมิใชหลักฐานการเผยแพร

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 15)

ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องดังกลาว ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือหากเสนอเปนรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ ก็ไมปรากฏหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ ตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนั้น จึงมีผลงานทางวิชาการประเภทเดียว คือ ตํารา 1 เลม ที่เปนไป
ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งทําใหผลงานไมครบประเภทสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 รายละเอียดตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2).3/1373 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เรื่องขอ
ความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร อุชุภาพ ไดมีหนังสือชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการเผยแพร
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบสมดุล สําหรับหลักสูตร
การผลิตครู 5 ป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต โดยแจงวา ไดมีการทํางานคูขนานระหวางงานวิจัย
ฉบับสมบูรณกับการเสนอบทความเพื่อตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ซึ่งบทความที่สงใหวารสารพิจารณาเพื่อตีพิมพเผยแพร ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ในวารสารกอนที่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณจะดําเนินการไดแลวเสร็จ เนื่องจากการทํารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ มีขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของตั้งแตการตรวจพิสูจนอักษร การจัดรูปแบบ รวมถึง
การแกไขงานวิจัยใหมีความสมบูรณ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ฯ ประกอบกับ
ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร อุชุภาพ มีภาระงานวิชาการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานตนสังกัด จึงสงผลใหการดําเนินการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเสร็จลาชา ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ไดพิจารณา
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบคําชี้แจงของ ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร
อุชุภาพ แลว มีมติยืนยันการแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร อุชุภาพ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2557 และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีเหตุผล
ดังนี้
1. การเผยแพรงานวิจัยของ ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร อุชุภาพ เปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดลักษณะการเผยแพรผลงานวิจัย สามารถกระทํา
ไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(1) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
(2) เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ
(3) นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
(4) การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาวตองแสดงหลักฐานวา
ไดผา นการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง โดยตามลักษณะการเผยแพร

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 16)

ผลงานวิจัย ตามประกาศ ก.พ.อ.ขางตน ไมไดกําหนดวาการเผยแพรงานวิจัยจะตองดําเนินการหลังรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณเสร็จสิ้น
2. แนวปฏิบัติทั่วไปในการเผยแพรงานวิจัย สามารถเผยแพรไดทั้งในระหวางดําเนินการและหลัง
ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
3. คําชี้แจงของ ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร อุชุภาพ ในเรื่องการทํางานคูขนานการเสนอ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารและการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งใชเวลาในการจัดทํามีเหตุมีผล
และมีความเปนไปได
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบยืนยันการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
: ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี นางสาวพรรณอร อุชุภาพ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
มติที่ประชุม
เห็นชอบยืนยันการแตงตั้ง นางสาวพรรณอร อุชุภาพ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะครุศาสตร ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา
ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภา
วิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,837 คน
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,837 คน และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน ดังนี้
(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 4 คน
(2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน 1 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการดําเนินการสั่งไลออกจากราชการสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาที่กระผิดวินัยอยางรายแรง (ลับ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 17)

มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ใหประชุมระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ
5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) พ.ศ. 2559
ดวยมหาวิทยาลัยฯ มีความจําเปนตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) พ.ศ. 2559
เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายในการบริหารจัดการ โดยมีเหตุผลความจําเปนในการปรับคาธรรมเนียม
การศึกษา ดังนี้
1. มีการพัฒนาปรับปรุงหองเรียน โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมเพื่อสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนการสอน
2. มีการติดตัง้ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เชน เปลี่ยนจากเครื่องฉายแผนใส เปน มัลติมีเดียโปรเจคเตอร และติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตแบบไรสาย
เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไดสืบคนขอมูลตางๆ ไดรวดเร็ว
3. จํานวนนักศึกษา (กศ.บท.) ในปการศึกษา 2559 มีแนวโนมลดลง แตการดําเนินการในการ
บริหารจัดการศึกษายังคงเทาเดิม เชน คาวัสดุการเรียนการสอน คาตอบแทนบุคลากรนอกเวลาราชการ
และคาสาธารณูปโภค เปนตน
มหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาประจํา
ภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.)
พ.ศ. 2559 ตามลําดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาปรับคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาค กศ.บท. จากเดิมรอยละ 7 ของคาธรรมเนียมการศึกษาเดิม
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําป 2559
จากเดิมอีกรอยละ 7
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคา
ธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอมูลรายการคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลความจําเปนในการ
ปรับคาธรรมเนียมการศึกษา 3 ขอที่มหาวิทยาลัยเสนอ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
5.3 เพื่อทราบการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม
2552 มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจงเพื่อทราบ นั้น

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หนา 18)

กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอรายงานขอมูลการบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 โดยมหาวิทยาลัยมีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสายสนับสนุน ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน
19 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดขอหารือเกี่ยวกับ
(1) การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาและสวนที่เกี่ยวของ ณ วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
(2) การบริหารจัดการอาคารจําหนายและแสดงสินคา จํานวน 36 หอง ณ บริเวณซอย 1
ดานขางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เนื่องจากสัญญาระหวางมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการกําเนินการ
ดังกลาวไดสิ้นสุดสัญญาแลว
มติที่ประชุม
มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทําขอมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน
งบประมาณและทรัพยสินเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
นายวรชาติ การเกง
ผูบันทึกการประชุม

ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
ผูตรวจรายงานการประชุม

