
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 6/2560 

วันอังคาร ที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2560  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

13. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

14. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

15. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
20. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
     2. นายจรญู  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

  3. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม     
  4. ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
5. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 ดร.กฤษณี   สงสวัสด์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีรดนํ้าขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ด้วยคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (ตามคําสั่งสภาฯ ที่                
006/2560  ลงวันที่  22  มนีาคม  2560)  ได้ดําเนินการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก                 
คณาจารย์ประจํา  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศเรื่องผลการเลือกต้ัง                      
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา โดยมีผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา จํานวน  4  คน  ดังน้ี 
 1. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์   เครือหงส ์
 2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์
 3. อาจารย์ธาตรี  คําแหง 
 4. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  28  มีนาคม  พ.ศ.  2560 ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2560  โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 13 บรรทดัที่ 25 แก้ไขขอ้ความจาก “Constitutional Law and Political Institute” เป็น 

“Constitution and Political Institute”  
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่5/2560  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือ               
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภาคเรียนที่ 1                 
ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปี
การศึกษา 2560 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ)  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีการศึกษา  2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจํา                     
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  จํานวน  450  คน   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีปรับ/เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให้มีสาระความรูแ้ละสมรรถนะครอบคลุมมาตรฐาน                 
ที่คุรุสภากําหนด และกรณีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา/อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีปรับ/เพ่ิมคํา                 
อธิบายรายวิชาให้มีสาระความรู้และสมรรถนะครอบคลุมมาตรฐานที่คุรสุภากําหนด และกรณีการเปลี่ยนแปลง
คําอธิบายรายวิชา/อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการแจ้งคุรุสภา  
และ สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป  (อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                               
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.                  
2560) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขปรับปรุง                     
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว เพ่ือแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร            
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และดําเนินการ ส่งหลกัสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขา                 
วิชา และหลักเกณฑ์การให้ปรญิญากิตติมศักด์ิ  พ.ศ.  ....  ที่ประชุมมีมติให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.                    
2553 เฉพาะกรณีที่ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ                
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  และปรับแก้ในส่วนของการลงมติของสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุม              
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. .... และจะเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 พิจารณาออกข้อบังคับต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
พ.ศ. 2547  เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ดังน้ี 
 1. ผศ.ดร.มารสิา  อินทวงศ์   เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 2. ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน  
 3. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ  เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ   

4. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์  เป็นกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 008/2560 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของ                  
สภามหาวิทยาลัยลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุการสภาฯ แจ้งหน่วยงานและ
ผู้เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง  ดร.เอนก  สุดจํานงค ์ เป็นกรรมการ                      
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 นายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 009/2560 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุการ 
สภาฯ แจ้งหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 
ที่ประชุมมีมติ 

1. อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวชัญญา   อุดมประมวล  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ต้ังแต่วันที่  29  กรกฎาคม  2559   

2. อนุมัติแต่งต้ัง  นางสาวอัญชลีพร  มั่นคง  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา  ต้ังแต่วันที่  29  สิงหาคม  2559   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลยัออกคําสั่งฯ               
ที่ 0809/2560 เรื่องการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 1 เมษายน 2560 
และคําสั่งฯ ที ่0810/2560 เรื่องการแต่งต้ังบุคลากรเงินรายได้ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 1 เมษายน 
2560 และกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.11 พิจารณาอนุมัติจําหน่ายหน้ีที่ไมส่ามารถสืบหาหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สิน              
ของลูกหน้ีได้ (ลับ) ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติจําหน่ายหน้ีที่ไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ กรณี              
ที่เป็นหน้ีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้วและมหาวิทยาลยัมอบนิติกรจัดทํา
หนังสือหารือไปยัง สกอ. แลว้  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  33  คน   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบ 
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สาํเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้กับ                    
บัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
         -ไม่มี- 

 

 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 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ด้วยคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 003/2558) ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2558 สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล              
ภายนอกได้ดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี ในวันที ่23  กุมภาพันธ์ 2560 (ตามที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย                  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศนูย์                 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรคสอง ซึ่งข้อ                      
บังคับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการ                      
ประจําหน่วยงาน  พ.ศ.  2559 แต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล                     
ภายนอกยังคงบังคับใช้ต่อไป ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ      
ประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559  ข้อ 11) 
 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานอาศัยอํานาจ                 
ตามความ  ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําหน่วยงาน                   
พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ได้ทําหนังสอืบันทึกข้อความท่ี สวก. 0192/2560 ลงวันที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2560                       
เรื่อง เสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ถึงมหาวิทยาลัย               
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ ประจําสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการ                 
และงานทะเบียน ตามท่ีผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและมหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 
 1. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.วิชิต  สุขทร ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 4. นายสุทัน  มุมแดง ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 5. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 6. ผศ.กาญจนา  เผือกคง รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ 
 7. อาจารย์อโศก  ศรสีวัสด์ิ รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ 
 8. นางสาวปทิตตา เมฆาสวัสด์ิ ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 9. นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรกัษา  ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 10. นางอุบลรตัน์  ศิริพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ กรรมการ                       
   สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และเลขานุการ 
 11. นายณรงค ์ ด้วงทองกุล นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อํานาจและหน้าที่  ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน  พ.ศ.  2559  ดังน้ี 
 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้สอดคล้อง
กับนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) วางระเบียบ และข้อบังคับภายในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรอืเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญ ๆ ของสํานักสง่เสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
 (4) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 (5) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจและ                      
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามท่ีกฎหมาย               
กฎ ระเบียบและข้อบังคับกําหนด หรือตามที่ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมาย 
  

 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการจากผูบ้ริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ                      
                  แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 ด้วย  ดร.กฤษณีย์  สงสวัสด์ิ  กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ               
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 010/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม  พ.ศ.  2558 ได้รบั                  
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 019/2559  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559  จึงเป็นผลให้                      
ดร.กฤษณีย์  สงสวัสด์ิ  พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ  ตามความในมาตรา 21  วรรคสอง (2)                   
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และ  ดร.กฤษณีย์  สงสวัสด์ิ  ได้ขอลาออกจากตําแหน่งสภาวิชาการ                   
เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้ว และเพ่ือให้มีกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร                  
หรือคณาจารย์ประจําคณะ  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  คณะครุศาสตร์  ได้ดําเนินการให้                
คณาจารย์ประจํา  เลือกผู้บรหิารหรือคณาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง                           
เป็นกรรมการสภาวิชาการ  ผลการเลือก  ได้แก่  ดร.ปารษุยา  เกียรติครีี  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง  ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี  เป็นกรรมการสภา                     
วิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                     
ได้รับแต่งต้ังเป็นต้นไป  และอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ตามมาตรา 21                
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547) 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี  เป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์   
ประจําคณะ  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก แทนผู้พน้จาก 
                  ตําแหน่งก่อนครบวาระ  

ด้วย  รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เน่ืองจากสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้กําหนดปฏิทินการประชุมสภาวิชาการใน 
วันจันทร์ที่เป็นสัปดาห์แรกของทุกเดือน  เวลา 13.00 น. ซึ่งตรงกับภารกิจเข้าร่วมประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ   จึงไม่สามารถเข้ารว่มประชุมสภาวิชาการได้  รายละเอียดตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/8 เรือ่งขออนุญาตลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงวันที่                 
6  มกราคม  2560   
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ.                   
2547 ข้อ 4 วรรคสอง และขอ้ 9  ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจําคณะ  ได้ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2560  โดยคณะวิทยาการ            
จัดการได้นําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารธุรกิจต่อสภาวิชาการ             
เพ่ือพิจารณาเลือกเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  จํานวน 2 คน ได้แก่  (1) ศ.ดร.ประยงค์   เนตยารักษ์  (2) รศ.ดร.             
วิภาวี  พิจิตบันดาล  และประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจํา
คณะ  ได้คัดเลอืกและทาบทามความสมัครใจของผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล ภายนอก แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง             
ก่อนครบวาระ  ได้แก่ ศ.ดร.ประยงค์   เนตยารักษ์  (ด้านการบริหารธุรกิจ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล ภายนอก 
(ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ตามท่ีประธานสภาวิชาการและกรรมการสภา
วิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะเสนอ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ัง  ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  เนตยารักษ ์เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ                 

จากบุคคลภายนอก (ด้านการบริหารธุรกิจ)  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   
 

 4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา  
  และหลักเกณฑ์การให้ปรญิญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 มนีาคม  2560  
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 : พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. .... มีมติ “ให้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  ช้ัน  สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 เฉพาะกรณีที่ให ้                
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
และปรับแก้ไขส่วนของการลงมติของสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้ง 
ต่อไป” 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ  และขอ้บังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน  2560  ได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                      
ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ 
ระเบียบ  และข้อบังคับเสนอเพ่ือออกใช้บังคับต่อไป 

มติที่ประชุม 
 ให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. .... ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
 (1) บรรทัดที ่19 ให้แก้ไขข้อความจาก “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ...” เป็น “... 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ คนหน่ึง...” 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการอภิปรายโดยทั่วไปเสนอแนะให้ปรับขัน้ตอนการพิจารณาให้
ปริญญากิตติมศักด์ิ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามลําดับ  ดังน้ี 
  2.1 คณะกรรมการประจําคณะ 
  2.2 สภาวิชาการ 
  2.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ปรญิญากิตติมศักด์ิที่สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ัง 
  2.4 สภามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 (3) หน้า 2 ควรตัดความในข้อ 4 วรรคสอง  ออก 
(4) กรณีการลงมติ ควรปรับเป็น “ได้รับความเห็นพ้องต้องกัน” หรือ “ทีป่ระชุมเห็นพ้องต้องกัน”  
 

4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลยั  
ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 

จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วยน้ัน 
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่  22  มนีาคม  2560  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ                 
การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 006/2560 ลงวันที่ 22 
มีนาคม  2560) และได้จัดใหม้ีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ในวันจนัทร์ 
ที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2560  โดยปรากฏรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา  จํานวน  4 คน  ดังน้ี 
 1. อาจารย์ธาตรี  คําแหง 
 2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์
 3. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ 
 4. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์
 (ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เรื่องผล              
การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2560)  
 เพ่ือให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ                  
ของสภามหาวิทยาลัย แทนผูค้รบวาระการดํารงตําแหน่ง  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง                 
กรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
 3. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา  เป็นกรรมการในคณะกรรมการ            

ของสภามหาวิทยาลัย  แทนผูค้รบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 (1) อาจารย์ธาตรี  คําแหง  เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 (2) ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์  เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
 (3) อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ 
 (4) ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์ เป็นกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 

 

4.2.6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (ลับ) 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ประชุมระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระลับ 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา       
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 
วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน  พ.ศ.  2560 มีมติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  28 คน   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดให้ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนอกสถาบัน 
และเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยควรให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ที่มี
นักวิชาการกลั่นกรองและ มรีายงานการประชุม (Proceedings)  
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกควรมตํีาแหน่งทางวิชาการ 
 4. ควรเสนอขอ้มูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยเก่ียวกับจํานวนการรับ                  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา เป็นต้น และผลการดําเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษา  กรณีการรับนักศึกษา 
เกินกว่าแผนการรับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  28  คน  ดังน้ี 
 1. ปริญญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต    จํานวน     4    คน 
 2. ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน    16 คน 
 3. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     5   คน 
 4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     2 คน 
 5. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     1 คน 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี (ไตรมาส 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  

ด้วยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
25 เมษายน  2560 ได้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ไตรมาส 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) พบว่า 
มีตัวช้ีวัดที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุค่าเป้าหมาย  จํานวน 5 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 10  

1. ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ  
B1 หรือเทียบเท่า 
 2. ตัวช้ีวัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา 
 3. ตัวช้ีวัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 4. ตัวช้ีวัดที่ 42 ระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 5. ตัวช้ีวัดที่ 46 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดนํ้า 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 จึงเสนอแนวทางประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบ้ริหารในการกําหนด                      
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสําหรับการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์                     
CEFR 
 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างเป็นระบบ 
   2.1 จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย/มีความเช่ียวชาญมาถ่ายทอดความรู้/ทํางานร่วมกัน 
  2.2 การสร้างเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการบูรณาการและตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
  2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 4. รณรงค์การประหยัดพลงังานและการประหยัดนํ้า 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
 1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยควรกําหนดให้ทุกสาขาวิชา  มี 1 รายวิชาที่จัดการ             
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
 2. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในเรื่องสัญญาจ้างบุคลากรสายวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงเง่ือนไขการจ้าง                 
ที่มีระยะเวลา 5 ปี และสญัญาจ้างบุคลากรสายวิชาการ ประเภทสัญญาจ้าง 10 เดือน ให้มีความมั่นคงในการ
ทํางานให้แก่บุคคลากรสายวิชาการ  และประธานที่ประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยนําเรื่องดังกล่าวไป
หารือกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
 

 5.2 เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2  
                ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2560 - วันที่  31 มีนาคม  2560)    

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 950,820,258 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 592,353,600 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนห้าหมืน่สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 358,466,658 บาท (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อย  
ห้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงานได้ใช้งบประมาณ
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 

มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี    
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ว่าด้วย การเงิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 29 กําหนดในแต่ละไตรมาส              
บัดน้ี  ได้สิ้นไตรมาส 2 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สิน  ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่  25  เมษายน  2560  พิจารณาแล้ว  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ   

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 5.3 เพื่อทราบประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
      เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ลงวันที่ 24 เมษายน  
               พ.ศ. 2560  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานีได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 006/2560 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ลงวันที่ 22 มีนาคม                
พ.ศ.  2560  เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทนกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
พ.ศ. 2554  
 คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554  โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา  เรื่องการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ลงวันที่ 5  เมษายน   
พ.ศ.  2560  โดยกําหนดรับสมัครผู้มสีิทธ์ิรับเลือกต้ัง ในระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2560 และลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังในวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเลือกต้ังฯ ได้ออกประกาศผลการเลือกต้ัง                 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ได้แก่ 
 1. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ 
 2. อาจารย์ธาตรี  คําแหง 
 3. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์
 4. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์
 จึงแจ้งประกาศผลดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
  

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 1. ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดโครงสร้างการพัฒนา                     
บุคลากร สายสนับสนุน เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนา                     
บุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  และเช่ียวชาญ  สภามหาวิทยาลัยฯ                       
มีมติรับทราบ  และมคีวามเห็นว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องสําคัญ  แต่ควรพัฒนาในด้านงบประมาณ  ด้าน                           
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และด้านการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน  และมอบมหาวิทยาลัยนําเรื่อง 
ดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการ  เน่ืองจากเป็นงานของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย   
 2. ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่7/2560  ในวันอังคาร ที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 เวลา                      
13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช 
ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


