รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 1/ประจําปงบประมาณ 2562
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห+องประชุมราชพฤกษ/ 4 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร/ธานี
.................................................................................................
ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ
ผู+มาประชุม
1. รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
2. นายสุทัน มุมแดง
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
3. ผศ.ปริญญา นอยดอนไพร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
กรรมการ
4. ผศ.กาญจนา เผือกคง
รองผูอํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการฯ กรรมการ
5. อาจารยอโศก ศรีสวัสดิ์
รองผูอํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการฯ กรรมการ
6. นางปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
ตัวแทนบุคลากร
กรรมการ
7. นางสาวยุวลักษณ พุทธรักษา ตัวแทนบุคลากร
กรรมการ
8. นางอุบลรัตน ศิริพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
สํานักส0งเสริมวิชาการฯ
9.นายณรงค ดวงทองกุล
บุคลากรสํานักงานผูอํานวยการฯ
ผูช0วยเลขานุการ
ผู+เข+ารวมประชุม
1. ดร.ธัญญา กาศรุณ
2. ดร.พรทิพย วิมลทรง
ผู+ไมเข+ารวมประชุม
ผศ.ดร.วิชิตร สุขทร

รองผูอํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูช0วยผูอํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2561
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งที่ 1/2561
กรรมการและเลขานุการ แจงผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
โดยทางสํานักส0งเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํามติคณะกรรมการประจําสํานัก และได
ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปBงบประมาณ 2562 และบางกิจกรรม อยู0ระหว0างดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปBการศึกษา 2560 สํานักส0งเสริมวิชาการฯ ได
ดําเนิน การประสานและร0วมหารือกับกองนโยบายและแผน โดยพิจารณาแลวเห็นว0าเกณฑการประเมินตัวชี้วัด
ดังกล0าวไม0สะทอนต0อการบริหารและเตรียมความพรอมของนักศึกษา จึงไดตัดออกจากเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในปBการศึกษา 2561
ระเบียบวาระที่ 5.1 แผนการดําเนินงานงบประมาณ 2561 จากกรณีที่จํานวนนักศึกษาลดลง ควรมีการ
ประชุมร0วมกันในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตรภาคใต เพื่อหาแนวทางในการเตรียมรับมือกับปGญหา
ดังกล0าวร0วมกัน สํานักส0งเสริมวิชาการฯ ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่ทํา
ใหนักศึกษาออกกลางคัน (Drop out) เพื่อดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาพรอมทั้งขอเสนอแนะใชเป4น
แนวปฏิบัติที่ดีในการลดปญหาดังกลาว โดยมีหน0วยงานที่เกี่ยวของทุกฝIายกับนักศึกษาเขาร0วมเปJนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และกรณีที่ควรมีการประชาสัมพันธผ0านทางช0องทางออนไลนต0างๆ เพื่อเขาถึงขอมูลข0าวสารที่สะดวก
โดยมีนักศึกษารุ0นพี่หรือนักศึกษาต0างชาติเปJนสื่อในการประชาสัมพันธ ทางสํานักส0งเสริมวิชาการไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธผ0านช0องทางออนไลนของมหาวิทยาลัยและสํานักส0งเสริมวิชาการฯเพื่อเขาถึงขอมูลข0าวสารได
สะดวกมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการจากขอเสนอแนะที่ควรมีการกําหนดเปJน
แผนระยาวในการดําเนินงานสหวิทยาการใหเปJนระดับขั้นตอนในการปฏิบัติและการติดตาม เพื่อใหบรรลุเปMาหมาย
สํานักส0งเสริมวิชาการฯ ไดร0วมกับกองนโยบายและแผนในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานการส0งเสริมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาเชิงสหวิทยาการโดยการนับผลการดําเนินการตามเกณฑการส0งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเชิง
สหวิทยาการและกรณีที่ควรประเมินความพรอมของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ก0 อนที่ จ ะดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สํ า นั กส0 งเสริ มวิ ช าการฯ ไดดํ า เนิ น การจั ด ประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2562
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สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยปBการศึกษา
2561 และตามแผนปฏิบัติราชการประจําปBงบประมาณ 2562 ไดมีการรวบรวมผลการประเมินตนเองเพื่อรองรับ
การตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปBการศึกษา 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข+อเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับตัวชี้วัดที่สอดคลองตามพันธกิจของสํานักฯ
2. ควรมีเกณฑมาตรฐานการประเมินที่ชัดเจนในลําดับการใหคะแนน
5.2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2563
สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปB
งบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบไปดวย จํานวน 25 ตัวชี้วัด โดยการปฏิบัติงาน แบ0งเปJน 2 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน จํานวน 19 ตัวชี้วัด ผ0าน 14 ตัวชี้วัด ไม0ผ0าน 3
ตัวชี้วัด และอยู0ระหว0างดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด
ดานที่ 2 การบริ ห ารจั ด การ จํ า นวน 6 ตั ว ชี้ วั ด ผ0 า น 5 ตั ว ชี้ วั ด ไม0 ผ0 า น - ตั ว ชี้ วั ด และอยู0 ร ะหว0 า ง
ดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด (หมายเหตุ : ขอมูล ณ ไตรมาสที่ 1-3) และจัดทํา (ร0าง) แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปB 2563 ที่สอดคลองกับพันธกิจ ในการส0งเสริมสนับสนุนดานวิชาการและดานการจัดการเรียนการสอนของ
สํานักและสอดรับกับระดับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข+อเสนอแนะ
1. ควรปรับเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดใหมีความทันสมัย

5.3 แนวทางการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิตระดับอุดมศึกษา (The Credit Bank
System)
สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแนวทางการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน0วยกิต
ระดับอุดมศึกษา (The Credit Bank System) เพื่อเปJนแนวทางในการส0งเสริมสนับสนุนดานการจัดการเรียนการ
สอนใหมีความหลากหลาย และยกระดับการบริหารจั ดการระดับมหาวิทยาลัย ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ ตามแนวทางการต0อไปนี้
1. แนวทางการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน0วยกิตระดับอุดมศึกษา (The Credit Bank System)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข+อเสนอแนะ
1. ใหพิจารณาหลักสูตรที่อาจมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นและหลักสูตรใหม0 ซึ่งอาจเปJนรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้นที่ตอบสนองคนทุกช0วงวัย
2. ใหมีการศึกษาภาวะความเสี่ยงจากกรณีการลดลงของนักศึกษาที่ออกกลางคัน
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5.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร/ธานี เรื่อง หลักเกณฑ/การขอรับทุนสหกิจศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. 2563
สํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทํา (ร0าง) ประกาศหลักเกณฑการขอรับทุนสหกิจศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อให#การดําเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติได#ขยายสู*ความเป/นสากลมากขึ้น และส*งเสริม
ให#นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ (International Cooperative Education) เป/นการพัฒนา
ขีดความสามารถของบัณฑิตไทยและตอบสนองต*อความต#องการของตลาดแรงงานโลก
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ข+อเสนอแนะ
กรณีหลักเกณฑการขอรับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ในปBงบประมาณ 2563 ควรมีการกําหนดนิยาม
ใหชั ดเจนในเรื่ องของเกณฑการขอรับทุ นและรายละเอียดของงบประมาณรายจ0า ยในส0วนต0างๆ โดยใหศึ กษา
รายละเอียดตัวอย0าง จากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ไดดําเนินการไปแลว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ปQดประชุมเวลา 16.30 น.
(นางอุบลรัตน ศิริพันธุ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ผศ.ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

