
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 7/2559 

วันอังคาร ที่  26  กรกฎาคม  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.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

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

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

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

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

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

  3.  รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4.  นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  5.  นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  6.  นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลาประชุม 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 
ผู้ร่วมประชุม 

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
1. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 ของมหาวิทยาลัย 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 

2.  ผศ.ณฐัวุฒิ  สวุรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 

3.  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 

4.  ผศ.ดร.บรรจง  เจรญิสุข คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 

5.  อาจารย์ภัทรวดี  อินทปันตี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5 

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. ด้วยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                             
สุราษฎร์ธานีประมาณ  4,500  กว่าคน  โดยมหาวิทยาลัยจะเร่งสร้างคุณภาพทางการศึกษาและสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การวิจัย  และการพัฒนา 
หลักสูตร 
  2. อธิการบดีแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อนุมัติให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11  
  3. มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการจัดการเรียน
การสอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับสาขาวิชาธุรกิจการบิน 

4. ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
39/2559  เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2559  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

5. ด้วยได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3)                   
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

 “มาตรา 8 ใหย้กเลิกความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และใหใ้ช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “มาตรา 63 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ 
หรือการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้น้ันมีสทิธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทําหรือได้รับคําสั่ง และใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา 17 ซึ่งต้อง 
ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการกําหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูก                
กลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเน่ืองมาจากการร้องทุกข์ 

 ในกรณีทีผู่้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือในกรณี                 
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้มีสทิธิเสนอเร่ือง
ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
หรือวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

 ให ้ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับที่
ออกตามมาตรา 17/4 (2) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

 ในกรณีทีผู่้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที ่ก.อ.ร.                
มิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้มสีิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง                   
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ  
  มติที่ประชุมรับทราบ   
     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 6/2559  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง 
www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2559  ซึ่งประชุมเมื่อ                          
วันอังคาร ที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2559  โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

หน้า 19 บรรทดัที่ 9 แก้ไขข้อความจาก “ระบบการประชุมทางไกล” เป็น “ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส”์ 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่6/2559  ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

ระเบยีบวาระที่ 3.2.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดทําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Meeting) และใหแ้ก้ไขขอ้บังคับเก่ียวกับการประชุมให้สามารถใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ และเลขานุการสภาฯ ดําเนินการ  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาขอพระราชทานทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
กิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาเคมี  แด่  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตร                    
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเคมี แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบคณบดี                  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดําเนินการต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ประชุมมีมติ 
  1. อนุมัติแต่งต้ัง นางกนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา                  
ฟิสิกส์  ต้ังแต่วันที่  30  เมษายน  2558   

2. อนุมัติแต่งต้ัง นายจักรวุฒิ  ชอบพิเชียร  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา                       
การบัญชี  ต้ังแต่วันที่  3  กรกฎาคม  2556 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลยัออกคําสั่งฯ                 
ที่ 1498 /2559 เรื่องการแต่งต้ังและการให้ได้รับเงินเดือนตําแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ                
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  และออกคําสั่งฯ ที่ 
1499/2559 เรื่องการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม                 
2559  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ  
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 011/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี   ลงวันที่ 28 มิถนุายน 
2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ                
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้ออกประกาศฯ  เรื่องการดําเนินการสรรหา 
บุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                  
และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 012/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรง 
คุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ  ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559                      
ได้ออกประกาศฯ เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอช่ือบุคคลภายนอกเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้น                    
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตรา                 
เงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ตําแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 013/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนด                       
อัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการฯ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบรอ้ยแล้ว  และคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้ดํารง 
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการฯ  ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม                
2559  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเหน็ชอบเพ่ือปรับเปลี่ยนฐานะบัณฑิตวิทยาลัยจาก   
“หน่วยงานเทียบเท่าคณะ” เป็น “หน่วยงานเทียบเท่าสํานัก” ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงฐานะของ                     
บัณฑิตวิทยาลัยเป็น “หน่วยงานเทียบเท่าคณะ” และมอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว้ (ดําเนินการ
แล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติ 

1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข               
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2559    

2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์                 
วิธีการและเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2559  ให้นายก                
สภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งข้อบังคับให้กองการเจ้าหน้าที่แจง้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
  มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2559 แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยมาตรฐาน 
ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ....   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้                
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.  2559  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระ              
งานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.  2559 
ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบรอ้ยแล้ว และสง่ข้อบังคับให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง
ทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาให้ความเหน็ชอบยืนยันการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
: ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี นางสาวพรรณอร  อุชุภาพ ข้าราชการ                     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์  ได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนยันการแต่งต้ัง  นางสาวพรรณอร  อุชุภาพ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษา 
ต้ังแต่วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือเรื่องแจ้งผลการพิจารณาการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                      
ไปยัง สกอ. แล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  1,837 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                   
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที ่               
28 มิถุนายน 2559 
    (1) เรื่องการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาและส่วนที่เก่ียวข้อง ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
    (2) การบริหารจัดการอาคารจําหน่ายและแสดงสินค้า จํานวน 36 ห้อง ณ  บริเวณซอย 1 ด้านข้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เน่ืองจากสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการกําเนินการดังกล่าว                
ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว 
  ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทําข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สนิเพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และได้มอบงานนิติการประสาน                 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สิน              
เพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   

(1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 

006/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2559 
ได้พิจารณาและมีมติ ดังน้ี 
 1. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง                 
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2559  เพ่ือให้อาจารย์ได้                     
รับทราบเหตุผลความจําเป็นในการออกข้อบังคับดังกล่าว 

2. เห็นชอบกําหนดสาขาวิชาในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
3. ใหม้หาวิทยาลัยจัดทํานโยบายและแผนให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     

เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบนัอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 และ 
เสนอคณะกรรมการโนยายพัฒนาวิชาการให้ความเห็นชอบต่อไป 
 4. ใหม้หาวิทยาลัยดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยการนํา                   
ICT มาใช้ในการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
 5. ตามคําสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา 
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีประเด็นที่มหาวิทยาลยัต้องดําเนินการ ดังน้ี 

   “ข้อ 4 (1) จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตรจนอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตนักศึกษา ระบบการศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ 

     ข้อ 7 ให้สภาสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทางอาญา ทางละเมิดหรือทางวินัยแก่ผู้                 
ซึ่งได้กระทําการให้เกิดเหตุตามข้อ 4 ด้วย”   

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการให้มหาวิทยาลัยไปสั่งการให้คณบดีไปสํารวจหลักสูตรที่ไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินฯ ให้จัดทําเป็นแผนเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 

 

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
                   -ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
       4.2.1 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
                        ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 2558 
 ด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการประเมินผล
การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  2558  เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว  โดยมผีลการประเมิน  ดังน้ี   

1. ผลการประเมนิมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้คะแนน 4.33 ระดับดี  
2. ผลการประเมินคณบดี  ดังน้ี 

  (1) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้คะแนน  4.25  ระดับดี 
  (2) ผลการประเมินคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้คะแนน  4.18  ระดับดี 
  (3) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้คะแนน  4.17  ระดับดี 
  (4) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้คะแนน  4.09  ระดับดี 
  (5) ผลการประเมินคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้คะแนน  4.00  ระดับดี 
  (6) ผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร ์ ได้คะแนน  3.92  ระดับดี 
  (7) ผลการประเมินคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้คะแนน  3.67  ระดับดี  
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
       (1) มหาวิทยาลัย ควรมีการสอบทานว่าหลักสูตรที่เปิดดําเนินการอยู่มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ชุมชนพ้ืนที่และสงัคมให้มากขึ้น และควรยุบรวม                 
หลักสูตรทีม่ีความซ้ําซ้อนกันระหว่างคณะต่างๆ เช่น หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
    (2) ในด้านการยกระดับคุณภาพสู่อาเซียน การกําหนดกิจกรรมและงบประมาณไม่ได้เอ้ือให้เกิด                   
ผลที่มีนัยสําคญัต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อาเซียนอย่างแท้จริง ควรวางระบบให้ผูกโยงกับหลักสูตร และ                
การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง  
      (3) อธิการบดีควรให้ความสาํคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในด้านการจัดระบบพนักงาน                        
การต่ออายุสัญญาการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ การจัดกิจกรรมเพ่ิมความสัมพันธ์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับคํากล่าวของอธิการบดีที่ว่า “คนสําราญงานสัมฤทธ์ิ”  
  (4) ปัจจุบันมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในการกําหนดนโยบาย                     
การบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีควรสื่อสารให้บุคลากรเกิดการตระหนักและยอมรับในประเด็นดังกล่าว 
  (5) การจัดทําแผนกลยุทธ์ของและแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายท่ีไม่เอ้ือให้เกิดการขับเคลื่อนและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง อีกทั้งประเด็นสําคัญ              
ในยุทธศาสตร์ 5 สร้าง 3 พัฒนา ไม่ได้ถูกกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปีครบถ้วนทั้งหมด 
       (7) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดีจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เป็นความคิดเห็น                 
ที่มีประโยชน์และสะท้อนแง่มมุการบริหารงาน เช่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนในมิติของการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการให้ความสําคัญกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ตามสมควรต่อไป  
      (8) มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจด้านการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้แก่ผู้บริหาร คณะ                
และหน่วยงานต่างๆ  ให้มากขึ้น เพ่ือลดช่องว่างของการสื่อสารรวมถึงสรา้งความความเข้าใจถึงระบบและ                 
วิธีการจัดสรรงบประมาณแก่ประชาคมภายในมหาวิทยาลยั  
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

  (9) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดต้ังกองทุนเพ่ือระดมทุนจากภายนอก เช่น กองทุนศิษย์เก่า เป็นต้น 
  (10) ควรส่งเสริมให้คณะครุศาสตร์พัฒนากระบวนการ Active learning ที่ตรง Learning Style 
ของ Gen Z ให้เป็นวาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นผู้นําด้านการผลิตบัณฑิตทั้งความรู้ ทักษะคิด ทักษะ
การทํางาน และทักษะชีวิต 
  (11) นักศึกษาช่ืนชอบบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ควรใช้โอกาสน้ีในการสร้าง
มหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือช่วยลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ภายนอก
มหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึงด้วย  
 จึงรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  
2558  พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอว่าผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินกรณีหลกัสูตร                    
ของมหาวิทยาลัยมีความซ้ําซอ้นอยู่หลายหลักสูตรจึงควรยุบรวมหลักสูตรที่มีลักษณะคล้ายกัน และควร                      
ให้ความสําคญักับการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน และการรับใช้สังคม 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายทั่วไปว่าควรจําแนกการประเมินผลงานเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  (1) การประเมนิหน่วยงานระดับคณะ/สํานัก 
  (2) การประเมนิระดับทีมงานผู้บริหารคณะ/สํานัก และมหาวิทยาลัย 
  (3) การประเมนิตัวบุคคล เช่น อธิการบดี  คณบดี เป็นต้น 
    และควรมีขอ้มูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือให้เห็นภาพที่จัดเจนซึ่งจะทําให้ผลการ                
ประเมินมีความน่าเช่ือถือ 
 3. มหาวิทยาลยัควรนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปดําเนินการจัดการประชุมผู้บริหาร                     
เพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 
2558 และมอบคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย 4 คณะ และมหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
    

4.2.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 ด้วยกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามประกาศสภาฯ ที่ 002/2557 ลงวันที่   
24 มิถุนายน 2557) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ว่าด้วยคณะกรรรมการประจําสถาบัน  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก วิทยาลัย  ศูนย์  ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.  2547  ข้อ 4  วรรคสอง   

คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการเสนอช่ือบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  โดยกรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสาร              
ตอบรับการทาบทามแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ                  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        ประธาน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

2.  ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
3.  นายประกติ  ประสิทธ์ิศภุผล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
4.  นายธนวัฒน์  พันธ์ุโกศล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
5.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว     กรรมการ 
6.  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
7.  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
8. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ    เลขานุการ                
หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการให้ 

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ 
3. ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง - 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คาํปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะวิทยาการจัดการหรือตามที่คณบดีคณะวิทยาการ                    

จัดการมอบหมาย 
 

4.2.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร ์
  ด้วยกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามประกาศสภาฯ ที่ 003/2557                         
ลงวันที่  24  มิถุนายน  2557 และที่ 007/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรรมการประจําสถาบัน  คณะ บัณฑิต
วิทยาลัย  สํานัก วิทยาลัย  ศนูย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                 
พ.ศ.  2547  ข้อ 4  วรรคสอง   

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดําเนินการเสนอช่ือบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  โดยกรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสาร                
ตอบรับการทาบทามแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์                       
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ทาบทามบุคคลท่ีเป็นกรรมการสภาการพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญ                  
ด้านวิชาการและหรืองานวิจัย มาเป็นกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมอีกอย่างน้อย               
1 คน 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ดังน้ี 

1.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์        ประธาน 
2.  นายแพทย์ขจรศักด์ิ  แก้วจรัส (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
3.  รศ.ดร.ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4.  นางสาวปิยนุช  ประทีปทัศน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะพยาบาลศาสตร์ทาบทามตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                      
     เป็นกรรมการ 
6.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
7.  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
8. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
9. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    เลขานุการ                
หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง - 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์หรือตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มอบหมาย 
 

4.2.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 
ด้วยกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ผู้ทรงคณุวุฒิ (ตามประกาศสภาฯ ที่ 007/2557 ลงวันที่  24  

มิถุนายน  2557) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                 
ว่าด้วยคณะกรรรมการประจําสถาบัน  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก วิทยาลัย  ศูนย์  ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.  2547  ข้อ 4  วรรคสอง   

คณะครุศาสตรไ์ด้ดําเนินการเสนอช่ือบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ พิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์ โดยกรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการ               
ทาบทามแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ เป็นที่ปรึกษา 
คณะครุศาสตร ์เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัย 
 2. กรณีการเสนอช่ือ  รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร เป็นกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ตามท่ีคณบดีคณะครุศาสตร์เสนอ  ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ไปดําเนินการทาบทาม และนําส่งแบบตอบรับ                
พร้อมประมวลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ดังน้ี 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์           ประธาน 
2. รศ.ดร.พิชิต  ฤทธ์ิจรญู (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
3. รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อภิณห์พร  สถิตย์ภาคีกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

5. ดร.สมพร  เพชนสงค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. รองคณบดีคณะครุศาสตร ์ฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
8. รองคณบดีคณะครุศาสตร ์ฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
9. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์       เลขานุการ                
หน้าที่ 
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย                    

ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์   
3. ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่สังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง - 

ศิลปวัฒนธรรม  
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอต่อสภาวิชาการ 
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะครุศาสตร์   
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะครุศาสตร์  หรอืตามที่คณบดีคณะครุศาสตร ์  

มอบหมาย 
 ทั้งน้ี สภามหาวิทยาลัยฯ ใหม้หาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย              
คณะกรรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก วิทยาลัย  ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงาน                    
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.  2547 ตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย เช่น ให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความเช่ียวชาญด้านวิชาการและงานวิจัยตรงตามศาสตร์ของคณะ  และให้มีผู้ดํารงตําแหน่ง
คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน  เป็นกรรมการ  และให้หัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็นเลขานุการ  เป็นต้น 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะให้มีผูแ้ทนจากคณาจารย์ประจําคณะ เป็นกรรมการด้วย 
   

 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย  
         ประเภทผู้บรหิาร แทนผู้ทีพ่้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
 ด้วย รองศาสตราจารย์ปราณี  เพชรแก้ว และ รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการจากผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 010/2556) ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2556 จะครบวาระ                
การดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในวันที่  31  ตุลาคม  2559 น้ัน ได้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เน่ืองจาก                
พ้นจากตําแหน่งผู้บริหาร 
 อธิการบดี  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะ 
กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 วรรคสอง ได้ประชุมผู้บริหาร  (รอง                    
อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงาน                                
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ) เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559  เพ่ือเลือกผู้แทนผู้บริหาร                      
จํานวน 2 คน เป็นกรรมการประเภทผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย                  
ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  ตําแหน่งรองอธิการบดี และ ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน   
ตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  และ                          
ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  เป็นกรรมการประเภทผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา                 
มหาวิทยาลัย  แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  และ  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  เป็น
กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ 
วาระ ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 

 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
         มหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ แทนกรรมการท่ีพ้นจาก 
         ตําแหน่งก่อนครบวาระ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที ่18พฤษภาคม  
2559  ได้แต่งต้ัง ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังแต่วันที่  19  พฤษภาคม  2559  เป็นต้นไป ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 010/2559  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2559  
 กรณีตามคําสั่งดังกล่าว ทําให้ ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล  ดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามความ                     
ในมาตรา 18 (ข) แห่งระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  จึงเป็นผลให ้ ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล พ้นจากตําแหน่งกรรมการ              
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ ตาม               
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 010/2556)  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  ต้ังแต่วันที่  19  พฤษภาคม  2559 เป็นต้นไป 
 เพ่ือดําเนินการให้มี กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทข้าราชการ                  
สายวิชาการ ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงาน              
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 วรรคสาม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการ               
จากข้าราชการสายวิชาการ แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
 2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
 3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 5. ผศ.นรินทร์  สุขกรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 6. นายชัยราช  จุลกัลป์ หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ : ดําเนินการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภท
ข้าราชการสายวิชาการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทข้าราชการสายวิชาการ แทน ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง        
ก่อนครบวาระ 
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 4.2.7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อนําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  
                  กรณีบันทึกบัญชีผิดหมวดรายรับของเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง  
   อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท วี. เอส. เอ็ม. เทค คอนสตรัคชั่น จํากัด  
                  (มหาชน) 
 ตามท่ีบริษัท วี. เอส. เอ็ม. เทค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้ทําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยใช้งบประมาณแผ่นดินตามสัญญาเลขที่ 
22/2546 ลงวันที่  26  สิงหาคม  2546 ต่อมาบริษัทขอยกเลิกสัญญาจา้งก่อสร้างดังกล่าว  มหาวิทยาลัย                    
จึงใช้สิทธิเรียกหลักประกันสญัญากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาแพร ่ ในฐานะผู้ค้ําประกัน 
เป็นจํานวนเงิน  2,425,000  บาท โดยสุดท้ายได้ฟ้องร้องบังคับเป็นคดีและศาลพิพากษาให้ชําระพร้อมดอกเบ้ีย 
รวม  2,461,375  บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหน่ึงพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาแพร่ ในฐานะผู้ค้ําประกันได้จ่ายชําระเงินให้แก่
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัได้ออกใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1 เล่มที่ 0500 รับเงินจํานวนดังกล่าว  เมื่อ                       
วันที่  10  ตุลาคม  2549  โดยกองคลังได้นําเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 เรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2559  นิติกรของมหาวิทยาลัยได้หารือ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อ 96 แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงิน                      
จากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 96 ความว่า “การนําเงินส่งคลังถ้านําส่ง                
ก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เหลื่อมปีให้ส่วนราชการนําส่งเป็นเงินเบิก             
เกินส่งคืน ถ้านําส่งภายหลังกําหนดดังกล่าวให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” 
 กรณีดังกล่าว กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้บันทึกข้อความ ลงวันที่  13                       
มิถุนายน   2559  ใหม้หาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้จากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําส่ง                   
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป จํานวน 2,461,375 บาท 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ                 
วันที่  28  มิถนุายน  2559 มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมอบกองนโยบายและแผน 
จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินคงคลังประกอบการพิจารณา   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (จากเงิน                    
คงคลัง) เพ่ือนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน จํานวน                        
2,461,375 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหน่ึงพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  กรณีบันทึกบัญชีผิดหมวด                    
รายรับของเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท                           
วี. เอส. เอ็ม. เทค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
   

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      (1) พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี                             
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสัง่             
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที ่ 31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภา                      
วิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลยัแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                      
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                     
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พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                         
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                  
และระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  มีมติ               
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  87  คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 มมีติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  13  คน   
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา  ดังน้ี 
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน  87  คน  และ 
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  13  คน ดังน้ี  

   (1) ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน   11   คน  
  (2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    1 คน 
  (3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    1 คน 
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 3  

               ต้ังแต่ วันที่ 1 เมษายน  - วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 1,089,544,082  บาท (หน่ึงพันแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสีพั่นแปดสิบสองบาทถ้วน) จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 737,779,800 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อย              
บาทถ้วน ) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 351,764,282 บาท (สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่น   
สี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงาน  
ได้ใช้งบประมาณสําหรับการขบัเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ  6  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต  และสํานักจัดการทรัพย์สินได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จํานวน 86,733,400 บาท (แปดสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่รอ้ยบาทถ้วน) 
 มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี             
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดน้ีสิ้น ไตรมาส 3 แลว้ 
มหาวิทยาลัยจงึได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน                 
- วันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการ               
ประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 (วันน้ี) พิจารณาให้ความเห็นเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
    

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 มหาวิทยาลัยได้ขอหารือกับสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

โดยใช้สถานที่ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และสําหรบั                   
กําหนดการประชุมให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
      

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2559  ในวันอังคาร ที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2559                                   
เวลา 13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


