รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 5/2560
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-----------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
4. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรญ
ั ทวี
7. นายสมพร ใช้บางยาง
8. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
9. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
10. นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
11. ผศ.สมทรง นุม่ นวล
12. ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์
13. ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
14. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
15. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

16. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
17. ผศ.นรินทร์ สุขกรี
18. ดร.บรรเจิด เจริญเวช
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รองอธิการบดี
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ลาประชุม
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2. รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
3. นายจรูญ อินทจาร
ผู้ร่วมประชุม
1. นายชัยราช จุลกัลป์
2. นายวรชาติ การเก่ง
3. นางสาวนริศรา ชุมทอง
4. นางกัตติกา ด้วงศรี
5. นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
2. ผศ.สุรินทร์ สมณะ
3. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
4. อาจารย์สุจารี ดําศรี
5. อาจารย์เพชร ขวัญใจสกุล
6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
7. นางสุพรรณี อนุกูล
8. นายดุษฎี ช่วยพรัด

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.3
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 และ 4.2.5
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.6
อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.6
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.10
นิติกร
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.11

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องทีป่ ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ด้วยอธิการบดีได้ไปประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี เป็นประธานที่ประชุม และได้ฉายภาพลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
เพื่อมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดนโยบายให้ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ
ด้านการพัฒนาครู
2. ตามที่สํานักข่าวอิสราได้เผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ www.isranews.org เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2560 เกีย่ วกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง แก่ ผศ.ดร.ณรงค์
พุทธิชีวิน ขณะดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 2552 กรณีการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจํานวน 100 เครื่อง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม
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ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 มีมติเลือก ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน และเสนอ
เรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอชี้แจงกรณีเรื่องดังกล่าว ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 4,221,150
บาท เพื่อจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ จํานวน 100 เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคารในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 มีผู้รับเอกสาร
17 ราย และมายื่นซองเสนอราคา 5 ราย ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 1 ราย คือ บริษัทเอ็มกรุ๊ป
เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จํากัด มหาวิทยาลัยจึงสั่งให้ยกเลิกตามระเบียบพัสดุ เนื่องจากไม่มีการแข่งขัน
ด้านราคา
(3) มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 มีผู้รับเอกสาร
3 ราย และมายื่นซองเสนอราคา 2 ราย ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น 1 ราย คือ บริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทเดิม มหาวิทยาลัยจึงสั่งให้ยกเลิกตามระเบียบพัสดุ เนื่องจากไม่มีการ
แข่งขันด้านราคา
(4) มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยฝ่ายพัสดุแจ้งให้ บริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย จํากัด และ บริษัท ส.พันแสน จํากัด ซึ่งเคยยื่นซองประกวดราคาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
และแจ้งห้างหุน้ ส่วนจํากัดคฤหภัณฑ์สุราษฎร์ธานีเสนอราคาในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ
และรายละเอียดครุภัณฑ์แล้วพบว่า บริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วสิ แอนด์ซัพพลาย จํากัด และ บริษัท ส.พันแสน
จํากัด เสนอรายละเอียดครุภัณฑ์ไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเสนอให้จัดซื้อจากห้างหุ้นส่วนจํากัด
คฤหภัณฑ์สุราษฎร์ธานี ในราคา 4,190,000 บาท (ยี่ห้อ Saijo Denki) ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และ
อธิการบดีให้นิติกรตรวจสอบว่ารายละเอียดในการดําเนินการถูกต้องหรือไม่และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
หรือไม่
(5) ต่อมา บริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ซพั พลาย จํากัด ได้ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนว่ารายละเอียด
ครุภัณฑ์ของบริษัทว่าตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการจึงพิจารณาใหม่อกี ครั้งมีความเห็นว่า
ครุภัณฑ์ของบริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จํากัด ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจริง และส่งใบ
เสนอราคามาทางโทรสารถึงมหาวิทยาลัย ในราคา 3,700,000 บาท (ยีห่ ้อ Saijo Denki) ติดตั้งแล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน
(6) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงเชิญ บริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย จํากัด และ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คฤหภัณฑ์สุราษฎร์ธานี มาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ซึง่ บริษัท
เอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จํากัด เสนอราคา 4,215,000 บาท (ยีห่ ้อ Saijo Denki) ติดตั้งแล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน จากที่เสนอเดิม 3,700,000 บาท ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 90 วัน และห้างหุ้นส่วนจํากัด
คฤหภัณฑ์สุราษฎร์ธานี เสนอราคา 4,220,000 บาท ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึง่ ตามระเบียบการ
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษคณะกรรมการสามารถเลือกที่จะต่อรองราคาจากบริษัทใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรเพราะ
การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษมิใช่การประกวดราคา และคณะกรรมการได้ต่อรองราคากับบริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย จํากัด ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ได้ในราคา 3,898,000 บาท ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 90 วัน
อธิการบดี ได้สั่งให้คณะกรรมการทบทวน เนื่องจาก บริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จํากัด มีใบ
เสนอราคา 2 ชุด คือ 3,700,000 บาท กับ 4,215,000 บาท โดยเป็นยี่ห้อ Saijo Denki เหมือนกัน และ
รายละเอียดครุภัณฑ์เดียวกันหากซื้อในราคาที่สูงกว่าเดิม อาจเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์และ
อาจถูกร้องเรียนได้
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(7) คณะกรรมการได้ทบทวนการเสนอราคา และมีความเห็นว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย
จึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทเอ็มกรุ๊ป เซอร์วสิ แอนด์ซัพพลาย จํากัดอีกครั้ง แต่บริษัทยังยืนยันราคาเดิม
คือ 3,898,000 บาท ระยะเวลาติดตั้งแล้วเสร็จ 90 วัน ต่อมาคณะกรรมการจึงได้ไปต่อรองราคากับ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด คฤหภัณฑ์สุราษฎร์ธานี ซึ่งห้างหุ้นส่วนจํากัด คฤหภัณฑ์สุราษฎร์ธานี ได้ลดราคาจากเดิม
เหลือ 3,700,000 บาท ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน คณะกรรมการจึงเสนอให้จัดซื้อจากห้างหุ้นส่วนจํากัด
คฤหภัณฑ์สุราษฎร์ธานี ในราคา 3,700,000 บาท ระยะเวลาติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และอธิการบดี
ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีหน่วยงานใดมีหนังสือแจ้งมาถึงมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 7 บรรทัดที่ 22 แก้ไขข้อความจาก “...รวมทั้งมีการวิจัยเกี่ยวกับ...” เป็น “...รวมทัง้ มีการ
ติดตามเกี่ยวกับ...”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 006/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ให้นายกสภาฯ ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณามอบอํานาจการดําเนินการออกประกาศกําหนดวันเปิด-ปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบอํานาจการดําเนินการออก
ประกาศกําหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยและกรณีการเกิดภัยพิบัติสาธารณะ และกรณี
พิเศษตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้แก่อธิการบดี
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําร่างคําสั่งสภาฯ ที่ 007/2560 เรื่องมอบอํานาจการดําเนินการ
ออกประกาศกําหนดวันเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย และวันหยุดพิเศษของมหาวิทยาลัยให้แก่อธิการบดี ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 โดยจะเสนอนายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งดังกล่าว ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 (อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 524 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผสู้ ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูล
เพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
-ไม่มี3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง
-ไม่มี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไม่ม-ี
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่ (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในส่วนของการให้การศึกษา ทําการสอนและผลิตครู มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเอกัตบุคคล ความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลที่มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “โครงการเปิดสอนนักศึกษา
ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปีการศึกษา 2560” ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาตามโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปีการศึกษา 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรมีระบบการติดตามบัณฑิตภาค กศ.บท. ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วได้ประกอบอาชีพอะไร
มีการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและท้องถิ่นได้อย่างไร เป็นต้น
2. ควรมีข้อมูลเทคนิคและวิธีการสอนนักศึกษาภาค กศ.บท. เนื่องจากนักศึกษามีความหลากหลาย
ทางด้านอายุ และอาชีพ โดยควรทําเป็นงานวิจัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปี
การศึกษา 2560
4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ปีการศึกษา 2560
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในส่วนของการให้การศึกษา ทําการสอนและผลิตครู และเพื่อให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา
2560 เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้ว
และสภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแผนการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 450 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 450 คน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรตัดคําว่า “ภาคพิเศษ” ออก เนื่องจากเป็นการศึกษาหลักสูตรเช่นเดียวกับการศึกษาเวลา
ปกติ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานราชการที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้มี
โอกาสเข้าศึกษา
2. บัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. ควรมีคําอธิบายความว่า แผน ก มี 2 แบบ คือ แบบ ก 1 มีการทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และแบบ ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จํานวน 450 คน

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี : กรณีปรับ/เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให้มสี าระความรู้และสมรรถนะ
ครอบคลุมมาตรฐานที่คุรสุ ภากําหนด และกรณีการเปลีย่ นแปลงคําอธิบายรายวิชา/
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
1. ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เสนอคุรุสภาเพื่อขอรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ (1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) สาขาวิชาสังคมศึกษา (3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5) สาขาวิชาภาษาไทย
(6) สาขาวิชาศิลปศึกษา และคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน
บัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัยนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่แนบในท้ายหนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 5101.2/3722 เรื่องแจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ลงวันที่
29 ธันวาคม พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร์ได้ปรับ/เพิ่มคําอธิบายรายวิชาตามมติคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และเสนอ
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย
รายวิชา
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดเกี่ยวกับ “อาจารย์
ประจําหลักสูตร” ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ มีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวทิ ยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ที่ได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549)
ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว และได้นําเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2560 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีการเปลี่ยน
แปลงคําอธิบายรายวิชา/อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีปรับ/เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให้มีสาระความรูแ้ ละสมรรถนะครอบคลุมมาตรฐาน
ที่คุรุสภากําหนด และกรณีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา/อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้พิจารณาแก้ไขเอกสาร “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ดังนี้
1. หน้า 7 คําอธิบายรายวิชาความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม Professional Teacher and
Morallty Ethics ควรตัดคําว่า “Ethics” ออก
2. หน้า 12 บรรทัดที่ 17 แก้ไขรายชื่อจาก “อาจารย์ประชุมพร บัวคลี”่ เป็น “ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ
เกิดสังข์”
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีปรับ/เพิ่มคํา
อธิบายรายวิชาให้มีสาระความรู้และสมรรถนะครอบคลุมมาตรฐานที่คุรสุ ภากําหนด และกรณีการเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา/อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 16 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
(1) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2560 ได้ตรวจสอบหลักสูตรและให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ไปแก้ไขหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้พิจารณาแก้ไขเอกสาร “ร่าง” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ดังนี้
1. หน้า 5 ปรัชญาของหลักสูตร มีข้อสังเกตว่าไม่ควรเขียนปรัชญาให้เหมือนกับวัตถุประสงค์

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)

แต่ควรเขียนปรัชญาที่อธิบายถึงฐานความเชื่อทางฟิสิกส์ที่เป็นฐานความรู้ในการปฏิบัติงานและศึกษาสาขา
วิชาอื่นๆ
2. หน้า 13 หมวดวิชาเลือกเสรี อาจบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับการสร้างนักศึกษาให้มแี นวคิดเป็น
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ Thailand 4.0 และการส่งเสริมผู้ประกอบการเริ่มใหม่
(startup) เนื่องจากสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
3. มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตร Double Degree สาขาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ หรือสาขา
ฟิสิกส์กับสาขาอื่นๆ โดยใช้ระยะเวลาในศึกษา 5 ปี เพื่อให้บัณฑิตมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการไปทํางาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2555 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ซึง่ มหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 16 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
(1) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2560 ได้ตรวจสอบหลักสูตรและให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ไปแก้ไขหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมวิพากษ์หลักสูตรมีเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร และให้นําผลการวิพากษ์
หลักสูตรประกอบในเอกสารด้วย
2. หมวดวิชาเลือกเสรี อาจบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับการสร้างนักศึกษาให้มีแนวคิดเป็นผูป้ ระกอบการ
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ Thailand 4.0 และการส่งเสริมผู้ประกอบการเริ่มใหม่ (startup) เนื่องจาก
สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 16 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”
คณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
(1) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อสภามหาวิทยาลัย
(2) คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2560 ได้ตรวจสอบหลักสูตรและให้คณะนิติศาสตร์ไปแก้ไขหลักสูตรเพือ่ เสนอสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ให้พิจารณาแก้ไขเอกสาร “หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)” ดังนี้
(1) หน้า 7 บรรทัดที่ 1 แก้ไขคําว่า “บัณฑิตนักนิติศาสตร์” เป็น “บัณฑิตทางนิติศาสตร์” และ
ให้มีข้อหลัก 1.3
(2) หน้า 25 รายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Constitutional Law and Political
Institute ควรตัดคําว่า “Law” ออก
(3) หน้า 25 คําอธิบายรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง แก้ไขข้อความจาก “...รูปแบบ
ของรัฐรูปแบบการปกครองของรัฐ ระบบรัฐบาล...” เป็น “...รูปของรัฐ ระบบการเมืองการปกครอง
การบริหารราชการแผ่นดิน...”
(4) หน้า 32 รายวิชากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ Laws Concerning Constitution ควร
แก้เป็น “Organic laws”
2. ควรนําผลการวิพากษ์หลักสูตรใส่ในเอกสาร และให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษรด้วย
เนื่องจากมีคําผิดอยู่หลายแห่ง
3. ควรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์ วิชาโครงงาน หรือวิชาสัมมนา หรือถ้าไม่มีควรเขียนกระบวน
การให้เชื่อมโยงถึงการฝึกประสบการณ์อยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
4. อาจารย์ผู้สอนที่เป็น “อาจารย์พิเศษ” ควรเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ตอบรับการทาบทามให้เป็น
อาจารย์พิเศษจึงจะใส่ในเอกสารหลักสูตร

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)

มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4.2.7 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ....
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2559 ได้ปรารภเสนอแนะให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาก่อนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไปแก้ไข
ร่างข้อบังคับดังกล่าวก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2559 คณะกรรมการฯ มีมติ “เห็นชอบตาม “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ชั้น
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... ที่แก้ไขตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ชั้น
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... เพื่อใช้บังคับต่อไป
มติที่ประชุม
ให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 เฉพาะกรณีที่ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และปรับแก้ในส่วนของการลงมติ
ของสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.2.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ จึงเป็นเหตุให้พ้น
จากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วยนั้น มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี
จึงได้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งและได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จํานวน 4 คน ได้แก่
1. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
2. ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์
3. ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
4. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
(รายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 , ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560)
เพื่อให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)

แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน
3. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ดังนี้
1. ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์
เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน
3. ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
4. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
เป็นกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
4.2.9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
แทนตําแหน่งที่ว่าง
ด้วย รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ กรรมการจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้พ้นจากตําแหน่งผู้บริหาร (ตําแหน่งรองอธิการบดี) ตั้งแต่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเป็นผลให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันดังกล่าว
ด้วย และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 7 วรรคสอง กําหนดให้ดําเนินการให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งใหม่
ภายใน 90 วัน นับแต่วันทีก่ รรมการพ้นจากตําแหน่ง
การดําเนินการเพื่อให้มีกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยแทน
ตําแหน่งที่ว่างดังกล่าว อธิการบดีได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ตามข้อ 5 (3) “ผูบ้ ริหารที่ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการ
สภาบัน ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” ได้แก่ ดร.เอนก
สุดจํานงค์ ตําแหน่งรองอธิการบดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนกรรมการฯ ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที่อธิการบดีเสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.เอนก สุดจํานงค์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง
4.2.10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ)
สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ประชุมระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระลับ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)

4.2.11 พิจารณาอนุมัติจาํ หน่ายหนี้ที่ไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ (ลับ)
สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ประชุมระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระลับ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ
กรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัตใิ ห้ปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่
27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหาร
งานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 33 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 33 คน ดังนี้
1. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จํานวน 3 คน
2. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 22 คน
3. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน 4 คน
4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน
5. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 1 คน
6. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 1 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานงบการเงิน (รายงานการเงินประจําปี 2559) ของสํานักจัดการทรัพย์สนิ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553
มีมติให้จัดตั้ง. “สํานักจัดการทรัพย์สิน”. เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย.ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ พ.ศ. 2552 ข้อ 6
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดตั้ง การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ
พ.ศ. 2552 ข้อ 19 กําหนดให้ “ให้รายงานการเงินประจําปี ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย หรือโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตในวันสิ้นปีงบประมาณ”
สํานักจัดการทรัพย์สินได้มีการตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจําปี 2559 ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ
คือ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักจัดการ
ทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และ
ได้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานงบการเงิน (รายงานการเงินประจําปี 2559)
ของสํานักจัดการทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)

มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. การดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่ากรณี
ระเบียบวาระเพื่อทราบ ถ้าได้แจ้งไว้ก่อนแล้วให้ถือว่ารับทราบโดยเลขานุการสภาฯ ไม่ต้องอ่านให้สภา
มหาวิทยาลัยรับฟังอีก และกรณีที่ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาหากระเบียบวาระดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการ
ของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ควรจะเป็นระเบียบวาระทักท้วงเพื่อที่สภามหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาในการเสนอแนะ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
2. ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา
13.00 น. ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
นายวรชาติ การเก่ง
ผู้บันทึกการประชุม

ดร.บรรเจิด เจริญเวช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

