
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 2/2559 

วันอังคาร ที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 
9. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

11. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

12. ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

13. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

14. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
19. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายขจร  จิตสขุุมมงคล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 อาจารย์โสภา  ปุ่นสุวรรณ  ผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3  
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับรางวัล CONSAL XVI Outstanding Librarian Award ประจําปี 2015. Gold Prize   
จากสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL)   
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่บรรณารักษ์และนักวิชาชีพในภูมิภาคที่ได้สร้างสรรค์  พัฒนาวิชาชีพ  โดยมีผลงาน                  
ดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเน่ือง 
  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. อธิการบดีแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผล               
การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ได้แก่ รศ.ดร.ธงชัย    
เครือหงษ์  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  15  กุมภาพันธ์  2559 
 2. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยจดัสัมมนา                
เชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรม “Next Level” โดยเชิญ 4 ศิลปินฮิปฮอประดับโลกมาจัดกิจกรรมให้นักศึกษา               
แสดงโชว์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์พร้อมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและแก้ไขความขัดแย้ง                          
ผ่านดนตรี  เมือ่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรลัพลาซา่ สุราษฎร์ธานี  และได้ประสาน                  
เพ่ือสนับสนุนทุน  Fulbright  ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วย 
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 3. สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบคําพิพากษาคดีอาญาหมายเลข                      
ดํา ที่ 3128/2558  หมายเลขแดงท่ี 254/2559  โดยศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคําพิพากษายกฟ้อง                
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ระหว่าง  นายธนสาร  เดชนะ โจทก์  นายวิชัย ศรีขวัญ  กับพวกรวม 13 คน                 
จําเลย  ตามหนังสือสํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ อส 0037 (สฎ)/000729 เรื่องแจ้งฐานะคดี                         
ลงวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2559  มหาวิทยาลยัจึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ     

4. นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมกับสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ไปศึกษา                          
ดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยได้ประชุมหารือสร้างความ   
ร่วมมือด้านการพัฒนาครูและสถาบันภาษากับ Aichi University of Education และ Kyoto University                 
of Foreige Languages (KUFS)  
     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 1/2559  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง 
www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2559  ซึ่งประชุมเมื่อ                          
วันอังคาร ที่  26  มกราคม  พ.ศ.  2559  โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1/2559                  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่1/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แต่งต้ัง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ตามท่ี อธิการบดีแนะนํา  ทั้งน้ี  
ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 001/2559 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง                  
รองอธิการบดี  ลงวันที่ 26 มกราคม 2559  ให้นายกสภาฯ ลงนามแล้ว และส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ             
เพ่ือแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหาร                
งานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....                   
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว 
 ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่  23 กุมภาพันธ์   
2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนช่ือระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....  เป็นข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เน่ืองจากการกําหนดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จึงเป็นไปตามนิยามของคําว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” จึงต้องดําเนินการตามความ                  
ในมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551  
ซึ่งกําหนดให้ออกเป็น “ข้อบังคับ” 
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 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบังคับ                
บัญชาบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยการบังคับบัญชาบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ....   

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบังคับบัญชา
บุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งขอ้บังคับให้กองการ
เจ้าหน้าที่ทราบและดําเนินการแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยให้แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แลว้  และคณะมนุษยศาสตร์ฯ                   
ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แล้ว และจะดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาฯ พิจารณาเพ่ือส่งหลักสูตรให้สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดม ศึกษาต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ                  
เกษตร (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2559)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ                    
เกษตร (หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  2559) โดยให้แก้ไขหลักสูตร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัยฯ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาการจัดการทราบมติสภาฯ แลว้ และคณะวิทยาการจัดการ            
ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แล้วและจะดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาฯ พิจารณาเพ่ือส่งหลักสูตรให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดม ศึกษาต่อไป 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ (ฉบับที่ 1/2559) เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และส่งประกาศให้
มหาวิทยาลัยทราบแล้วและมหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติ 

1. อนุมัติให้ปรญิญาระดับปริญญาตรี  จํานวน 548 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 23 คน   
 2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
ตามท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติให้สําเร็จการศกึษา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2559 และแจ้งสภามหาวิทยาลัย
ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
     สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                   
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  และการดําเนินการตามข้อ 2 มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือเวียนถึง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน  99  คน เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์  2559  เรียบร้อยแล้ว  และมหาวิทยาลัยมอบบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 
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 มติที่ประชุม 
รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
  (1)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเปลี่ยนชื่อ “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  
   ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงนิรายไดข้องมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 
   เป็น “ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบคุคล 
   สําหรบับคุลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” และพิจารณากรณีการ 
   บริหารงานบคุคลสําหรับบคุลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กับกฎหมายว่าด้วย 
   แรงงาน (กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน) 

 1. ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
3  ได้กําหนดบทนิยามของคําว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาจ้างให้ทาํงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  
 ประกอบกับมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให ้“การกําหนดตําแหน่ง ระบบ     
การจ้าง การบรรจุ และการแต่งต้ัง อัตราค่าจ้าง  และค่าตอบแทน  เงินเพ่ิมและสวัสดิการ  การเลื่อนตําแหน่ง  
การเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง  การลา การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา” 
 การกําหนดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นไป              
ตามนิยามของคําว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” จึงต้องดําเนินการตามความในมาตรา 65/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดให้ออก                
เป็น “ข้อบังคับ” 
 2. กรณสีภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่  22  มกราคม  2559  ระเบียบวาระ
ที่ 4.2.2 : พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรบั
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....  ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

“สภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการตรวจสอบว่า การบริหารงานบุคคลสําหรับ
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย                
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือไม่ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป” และสภา
มหาวิทยาลัยมมีติ “เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล               
สําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแล้ว” น้ัน 
 มหาวิทยาลัยโดยที่ปรึกษางานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการศึกษาข้อกฎหมาย             
ที่เก่ียวข้อง และให้ความเห็นตามบันทึกข้อความสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (นิติการ) ลงวันที่  28  มกราคม  
2559  เรื่องการบริหารงานบุคคลสําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วย
แรงงานหรือไม่ ซึ่งได้ให้ความเห็นสรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลสําหรบับุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาเปลี่ยนช่ือ “ร่าง” “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....”  เป็น 
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“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้มหาวิทยาลยัโดยที่ปรึกษางานกฎหมายบันทึกเจตนารมณ์ในท้ายข้อบังคับในหมายเหตุความว่า 

“ข้อบังคับน้ีไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน”                
มติที่ประชุม 
เห็นชอบเปลี่ยนช่ือ “ร่าง” “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

สําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....”  เป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                      
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง  

(1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานีจัดทําประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)   
โดยเชิญ  นายสมพร  ใช้บางยาง  เป็นประธานดําเนินการ และได้เชิญบุคคลภายนอกประกอบด้วยบุคคล                    
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคม  ศิษย์เก่า                    
และสื่อมวลชนเข้าร่วมการทําประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจํานวน 168 คน  เมื่อวันที่  16     
กุมภาพันธ์  2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และสําหรับข้อมูลและรายละเอียดการดําเนินการ 
จัดทําประชาพิจารณ์ดังกล่าว  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาฯ จะรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ                          
ในการประชุมครั้งต่อไป 

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ    
 

 (2) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์                 
2559 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังน้ี 
 1. เตรียมความพร้อมเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  โดยให้มหาวิทยาลัยสํารวจ                
คุณสมบัติของอาจารย์ตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้วรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการเพ่ือวางแผน               
การพัฒนาบุคลากร และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทําระบบฐานข้อมลูบุคลากร   

2. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ  และระดับ
หลักสูตร  โดยเสนอแนะให้ยุบรวมหลักสูตรที่มีลักษณะคล้ายกัน  เช่น หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ 

3. พิจารณารายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ    
 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  -ไม่ม-ี    

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
       4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงนิคา่ตอบแทนเริ่มต้น                    
                        ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซ่ึงไม่เปน็ข้าราชการ  

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559  เมื่อวันที่  26  มกราคม  
2559  ได้มีมติแต่งต้ัง  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์   ข้าราชการบํานาญ  ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตาม
คําแนะนําของอธิการบดี  ตามคาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 001/2559 เรื่องแต่งต้ังบุคคล               
ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ลงวันที่  26  มกราคม  2559 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่              
เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2557  (หมวด 2 อัตราค่าตอบแทน) ข้อ 10  กําหนด  “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลจํานวนห้าคน ทั้งน้ี  ต้องมาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ทีม่ิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่ง
บริหาร เพ่ือทําหน้าที่พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แล้วเสนอให้               
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ  ไป ...” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบ                    
แทนเร่ิมต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ตําแหน่ง                   
รองอธิการบดี  
 มติที่ประชุม  

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ ดังน้ี 
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 3. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 4. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารฯ กรรมการ  
 5. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 6. นายชัยราช  จุลกัลป์ หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 หน้าที่  พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
กรณี  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ตําแหน่งรองอธิการบดี  โดยดําเนินการตามความในระเบียบมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557  
 ทั้งน้ี ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่  รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ตําแหน่งรองอธิการบดี                    
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 9 (2) ในอัตราขัน้ตํ่าไปพลางก่อน  
 

 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ด้วย รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 017/256  เรื่อง                  
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ลงวันที่  26  มีนาคม  2556 ได้ขอ                   
ลาออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผลต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2559 (ตาม 
หนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่องขอลาออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่                       
29  มกราคม พ.ศ. 2559) เป็นผลให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาว่างลง  ต้ังแต่วันที่  1 
กุมภาพันธ์  2559 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าสว่นราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า             
คณะ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ โดยให้ 
ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่ผู้อํานวยการจะครบวาระหรือหลังจากผู้อํานวยการพ้นจาก 
ตําแหน่งภายใน 60 วันแล้วแต่กรณี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัย              
และพัฒนา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประธานคณะกรรมการ 
 2. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  รองอธิการบดี  รองประธานฯ 
 3. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง  กรรมการ 
 4. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กรรมการ 
 5. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
 7. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ : ดําเนินการสรรหาผูอํ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแทนผู้ขอลาออกจากตําแหน่งตาม              
ความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูอํ้านวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ หวัหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
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4.2.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบงบการเงนิ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 ข้อ 30 กําหนด “ให้กองคลังจัดทํางบการเงินประจําปีเสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่                
วันสิ้นปีงบประมาณ และให้กองตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและจัดทํารายงานการตรวจสอบ พร้อมกับเสนอ                
งบการเงินต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ...”  
 กองคลังได้ดําเนินการจัดทํางบการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนออธิการบดี และอธิการบดี
ได้ดําเนินการให้ กองตรวจสอบภายในตรวจสอบงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกองตรวจ 
สอบภายในได้ตรวจสอบและได้จัดทํารายงานการตรวจสอบพร้อมทั้งเสนองบการเงินต่ออธิการบดีแล้ว และ
มหาวิทยาลัยได้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สินพิจารณาแล้ว  ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2559   

มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงิน  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2558   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบงบการเงิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
   

4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลยั แทนผู้พน้จาก 
        ตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็น “กรรมการ” ในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ชุด คือ 
 1. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
ที่ 005/2556  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2556) 
 2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           
ที่ 006/2556  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2556) 
 ด้วย รศ.ปราณี  เพชรแก้ว ได้ขอลาออกจากตําแหน่งผู้บริหาร จึงเป็นผลได้ต้องพ้นจากตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และอธิการบดีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราช                 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประเภท “กรรมการจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี” ได้แก่                       
รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ (รายละเอียดดังประกาศฯ เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประเภทกรรมการจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   ลงวัน  15  
กุมภาพันธ์  2559) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  เป็นกรรมการในคณะ 
กรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและคณะกรรมการจัดทาํร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ แทนกรรมการ                       
ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3)  แห่ง
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง                
ก่อนครบวาระในคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
ที่ 005/2556  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2556 
 2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
006/2556  ลงวันที่  27  มถิุนายน  2556 
 

4.2.5 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  กําหนดน้ัน 
 ขณะนี้มีหลักสตูรที่เข้าเกณฑ์การปิดหลักสูตร ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
กําหนด  มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ                
การอุดมศึกษากําหนด  และเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรการศึกษา  จํานวน                    
15  หลักสูตร  ดังน้ี 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน  2  หลักสูตร 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน  4  หลักสตูร 
 3. คณะวิทยาการจัดการ  จาํนวน  9  หลกัสูตร 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระน้ี) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 การเสนอระเบียบวาระการพิจารณาปิดหลักสูตรการศึกษาควรมีข้อกฎหมายว่าด้วยการปิดหลักสูตร                   
ที่ชัดเจน 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังน้ี 

 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ. 2549) 
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 7. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 8. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 9. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (2 ปีหลังอนุปริญญา) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลกัสูตร พ.ศ. 2548) 
 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปีหลังอนุปริญญา)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
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 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปีหลังอนุปริญญา)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปีหลังอนุปริญญา)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) (หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปีหลังอนุปริญญา)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  
(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปีหลังอนุปริญญา)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                 
(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 
 15. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการคลัง (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2551) 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      (1) พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี                             
 1. ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสั่ง               
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที ่ 31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของ                 
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ   
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                     
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                         
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                    
และระดับอนุปริญญา  
   คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 มมีติเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 29 คน 
 2. ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ออกกําหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ                    
และแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1                   
ปี พ.ศ. 2559 โดยจะรับสมัครสอบแข่งขันในระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน  2559 (ตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว5881 ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2558) และเพ่ือประโยชน์ 
ในการใช้สิทธ์ิสมัครเข้ารบัราชการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
ให้มหาวิทยาลยัทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการให้บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับ                     
“ใบประกอบวิชาชีพครู” เพ่ือใช้ในการสมคัรสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป  
 มติที่ประชุม 

1. สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมติัให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  29  คน  
2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนและแจ้งเวียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2558  โดยเร็ว 
และแจ้งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป   
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ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการ                
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่ง 
 พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ตามท่ี รศ.ปราณี  เพชรแก้ว ได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  31  

ธันวาคม  2558  จึงเป็นเหตุให้ รศ.ปราณี  เพชรแก้ว พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่  31  ธันวาคม 2558 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และข้อ 8 อธิการบดีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง   
รองอธิการบดี จํานวนหน่ึงคน โดยให้กลุ่มรองอธิการบดีเป็นผู้เลือกโดยวิธีลับ เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2559 
และผู้ได้รับเลอืกโดยคะแนนเป็นมติเอกฉันท์ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  และอธิการบดีได้
ประกาศผลการเลือกต้ัง โดยให้มีผลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง (วันที่                       
15  กุมภาพันธ์ 2559) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ   
 

5.2 เพื่อทราบการอนุมัติใหป้ระกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพคร ู
ตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีกําหนดเปิดรับสมัครสอบ                     

สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ตําแหน่ง                      
ครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1  ปี  พ.ศ.  2559  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวันที่  15                 
– 21 กุมภาพันธ์ 2559 และเพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธ์ิในการสมัครเข้ารับราชการดังกล่าว  มหาวิทยาลัย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2559 พิจารณา                     
ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน  99  คน  ภายในวันที่  12  
กุมภาพันธ์  2559  และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติใหป้ระกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยเสนอ ตามท่ีสภาวิชาการมีมติอนุมัติใหส้ําเร็จการศึกษา  ภายในวันที่                        
12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอสภาวิชาการอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์                    
2559 และได้ทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน                
99  คน  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  เรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
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 5.3 เพื่อทราบรายงานรายรบัและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําป ี
               งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)  

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการเงินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บ                      
รักษาเงิน และการจัดทําบัญชี ขอ้ 29 ให้ผูอํ้านวยการกองคลังจัดทํารายงาน รายรับและรายจ่ายเงินรายได้               
ของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน และเสนอให้อธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และให้                 
จัดทํารายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยทุกๆ สามเดือน โดยให้จัดทํารายงานรายรับรายจ่าย และฐานะ
การเงินเปรียบเทียบกับงวดก่อน เพ่ือรายงานอธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 บัดน้ีสิ้นไตรมาส 1 แล้ว มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานรายรับรายจ่ายและงบแสดงฐานะทางการเงิน              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ไตรมาส 1 (วันที่ 1 ตุลาคม - 31 
ธันวาคม 2558)  ต่อคณะกรรมการการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สิน  ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อ              
วันที่  23  กุมภาพันธ์  2559  พิจารณาแล้ว    

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ไตรมาส 1  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  -  31  ธันวาคม พ.ศ. 2558)  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ   
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือหลักสูตรการดูแล                                
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทย 
ในปี  2568  จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว  มีผู้สูงอายุ 14 ล้านกว่าคน  ผลสํารวจลา่สุด มีผู้สูงอายุกว่า                        
1 ล้านคนที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียง ต้องพ่ึงคนอ่ืนดูแล ช้ีแนวโน้มมีผู้สูงอายุอยู่ลําพังไร้ลูกหลานดูแลเพ่ิมขึ้น       
จึงเร่งพัฒนาการดูแลทั้งระบบทั้งการรักษา และการชะลอความเสื่อมของร่างกาย   
 6.2 มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทาํโครงการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต 
ราคายางพาราตกตํ่า  โดยอาจจะมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือหางานให้ทํา  หรือแบ่ง 
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นงวด หรือให้ทุนการศึกษา (ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา) เป็นต้น 
       

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่ 3/2559  ในวันอังคาร ที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  2559   
เวลา 13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


