
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 8/2559 
วันอังคาร ที่  23  สิงหาคม  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. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

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

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

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

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

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

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4.  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.เอนก   สดุจํานงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4  และ  4.2.7 
2.  ดร.สนชัย   ใจเย็น รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.9 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจําปี 2559  ในระหว่างวันที่ 25 - 27                  
กันยายน  พ.ศ.  2559  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีกําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ ที่ 
25 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภาคเช้า/บ่าย) และในวันอังคาร ที่ 27  กันยายน  พ.ศ.  2559  ขอเรียนเชิญ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                  
สยามมกุฎราชกุมาร  เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารหลังเสร็จสิ้น              
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ   
 2. มหาวิทยาลยัฯ ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมงานเกษียณ                        
อายุราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในวันที ่ 29  กันยายน  พ.ศ.  2559  
เวลา 18.00 น. ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 7/2559  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง 
www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2559  ซึ่งประชุมเมื่อ                          
วันอังคาร ที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

หน้า 10 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขเป็น “ให้คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ทาบทามบุคคลทีม่ีความเช่ียวชาญด้านวิชาการและงานวิจัยทางการพยาบาลมาเป็นกรรมการประจํา 
คณะพยาบาลศาสตร์ผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ิมเติม” 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่7/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเหน็ชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน               
ผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 2558 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยแจง้คณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทราบและวางแผนเพ่ือดําเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป (อยู่ระหว่าง                 
การดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ  (ฉบับที่ 008/2559) เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ใหน้ายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และส่ง 
ประกาศให้คณะวิทยาการจัดการทราบและดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งทราบแล้ว 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  และให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ทาบทามบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิชาการและงานวิจัยทางการพยาบาลมาเป็นกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้ทาบทาม  ผศ.ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ  เป็นกรรมการประจําคณะ
พยาบาลศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ (ฉบับที่ 009/ 
2559) เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ให้นายกสภาฯ               
ลงนามเรียบร้อยแล้ว และสง่ประกาศให้คณะพยาบาลศาสตร์ทราบและดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคล                  
ที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 
ที่ประชุมมีมติ 

1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  และให้คณบดีคณะครุศาสตร์ไปดําเนินการ
ทาบทาม  รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  และนําส่งแบบตอบรับพร้อมประมวลประวัติเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

2. ใหม้หาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก วิทยาลัย  ศูนย์  สว่นราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ.  2547 ตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย เช่น ให้มผีู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

ด้านวิชาการและงานวิจัยตรงตามศาสตร์ของคณะ  และให้มีผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผูอํ้านวยการสํานัก/สถาบัน  
เป็นกรรมการ  และให้หัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็นเลขานุการ  เป็นต้น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
เสนอแนะให้มผีู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะ เป็นกรรมการด้วย 
 คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ทาบทาม  รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสกิร  และได้ตอบรับการทาบทามแล้ว  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ (ฉบับที่ 010/2559) เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ              
ครุศาสตร์  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2559 ให้นายกสภาฯ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งประกาศให้คณะ               
ครุศาสตร์ทราบและดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

การดําเนินการตามข้อ 2 มหาวิทยาลัยได้แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรรมการประจํา สถาบัน                
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย   สํานัก วิทยาลัย  ศนูย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ                  
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 แล้ว จึงเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับเพ่ือพิจารณา 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 23 สิงหาคม  2559  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  

ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหารแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง                         
รองศาสตราจารย์  ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  และ  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร แทนกรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 015/2559 เรื่องแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยจากผู้บรหิาร แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม               
2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง
ทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง                
ก่อนครบวาระ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ  ฉบับที่ 011/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่  26  กรกฎาคม 2559 ให้นายกสภาฯ  ลงนามเรียบร้อย
แล้ว  และคณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 น. 
ณ ห้องสํานักงานกิจการสภาฯ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําส่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน กรณบัีนทึกบัญชีผิดหมวดรายรับของเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาก่อสรา้งอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ของบริษัท วี. เอส. เอ็ม. เทค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) ที่ประชุมมมีติอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน จํานวน  2,461,375 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหน่ึง
พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  กรณีบันทกึบัญชีผิดหมวดรายรับของเงินค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ของบริษัทวี. เอส. เอ็ม. เทค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบกองคลัง 
และกองนโยบายและแผนดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  87 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 13 คน 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                   
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

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

3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา 
      มหาวิทยาลัย   

 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมือ่วันที่ 23 
สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2559 – 2562  
และพิจารณา “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2563) และมีมติเห็นชอบและให้ส่งรา่ง 
ประกาศดังกล่าวให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ภายในวันที่ 16                   
กันยายน  พ.ศ.  2559  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลยัควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเพ่ิมกลุ่มวิชาเลือก                   
ให้นักศึกษาเรยีนข้ามศาสตรไ์ด้ และหลักสตูรที่เปิดสอนต้องเป็นความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการ 
 2. มหาวิทยาลยัควรสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มหาวิทยาลยัควรสร้าง KPI เพ่ือวัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบาย  
 4. มหาวิทยาลยัควรนํานโยบายของรัฐบาลมาเป็นโจทย์ในการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย                   
เช่น นโยบายโมเดลไทยแลนด์ 4.0 หรอืนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้แก่อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้นการสร้างคุณภาพด้านการผลิตครู และลดจํานวนหลักสูตรสาขาวิชาลง เป็นต้น 
 5. มหาวิทยาลยัควรกําหนดว่าเรื่องใดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ 
 6. ใหม้หาวิทยาลัยศึกษาข้อมลูการลดลงของประชากรเพ่ือมากําหนดเป็นแผนผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

3.2.1 (2) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมือ่วันที่  23  สิงหาคม  2559 

ได้พิจารณาและมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบออกประกาศเร่ืองบัญชีรายช่ือสาขาวิชาในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
 2. ใหม้หาวิทยาลัยนํา ICT มาใช้ในระบบการบริหารจัดการ และใช้ระบบจัดการเรียนการสอนแบบ 
online  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาทํา Project  สื่อการสอนแบบ e-Learning 
 3. เห็นชอบหลกัการ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมขี้อเสนอแนะให้ไปปรับปรุงร่างประกาศฯ  เช่น  
มาตรฐานแบบทดสอบ SRU Test สามารถใช้เทียบเคียงได้กับแบบทดสอบอ่ืนๆ  ได้หรอืไม่  และให้เพ่ิมเติม 
แบบทดสอบ CU-TEP และ TU-GET  เพ่ือเพ่ิมช่องทางเลือกให้แก่นักศึกษาด้วย แต่ผลการทดสอบไม่ควร                  
บันทึกลงในใบรับรองผลการศึกษา (Transcrip) และให้นําเสนอร่างประกาศต่อคณะกรรมการอีกคร้ัง 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
                   -ไม่ม-ี 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
       4.2.1 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบอัตราคา่ตอบแทนเริ่มต้นของผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร                 
                       ซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ : กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสนิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2559                    
ได้แต่งต้ัง ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งในการเข้ารับตําแหน่ง
ดังกล่าว ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ไม่ได้เป็นข้าราชการ  และเพ่ือให้มีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่ง 
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  สภามหาวิทยาลัยฯ                 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2559  จึงได้มีคาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี ที่ 013/2559 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2559  แต่งต้ังคณะกรรมการ การกําหนดอัตราเงิน
ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพ่ือทําหน้าที่กําหนดอัตราเงินค่าตอบแทน
เริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของ ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ตําแหน่งคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
ดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2559  ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. กําหนดกรอบการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                            
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 (1) ค่าตอบแทนที่ได้ไม่ควรน้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม 
 (2) วงเงินค่าตอบแทนเทียบเคียงจากการกําหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของ นางมาลี  ล้วนแก้ว                          

อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (3) พิจารณาโดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลและ   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ  พ.ศ.  2557 ข้อ 10 

2. จากกรอบการพิจารณาตามข้อ 1 คณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                       
ให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของ ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                        
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ  พ.ศ.  2557 จํานวน 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดี 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 86,000 บาท (แปดหมืน่หกพันบาทถ้วน)  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของ                                 
ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ในออนาคตมหาวิทยาลัยควรมีแบบข้อตกลงผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
(TOR) ของผู้บริหาร  และมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะน้ันๆ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี                       
ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ใหไ้ด้รับเงินค่าตอบแทนเริ่มต้น 66,000 บาท                  
รวมค่าตอบแทนตําแหน่งคณบดี 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    

 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง 
                  ตําแหน่งบรหิารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมือ่วันที่  25  พฤศจิกายน                  
2557  ระเบียบวาระที่ 3.2.3 (2) : (พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร)                    
ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ                      
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2557  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเสนอ              
ของบุคคลผู้ดํารงตําแหน่ง  ดังน้ี 
 1. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล  ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. ผศ.สมพร  โตใจ  ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 11  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย 
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ที่กําหนดให้มีการปรับเลือ่น 
ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยพิจารณาเฉพาะบุคคล 
ที่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  และระเบียบดังกล่าวข้อ 12 
กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
เป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารและเสนอ                 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 กรณีการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการดังกล่าว                     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมือ่วันที่  22  ธันวาคม  2558 ได้                  
พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้ว 
 บัดน้ีผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการท้ัง 2 ราย ดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง                   
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครบ 1 ปี และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                               
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11                       
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน                              
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ดังน้ี 
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
 2. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรรีังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. นายชัยราช  จุลกัลป์  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 
 1. ใหค้ณะกรรมการดําเนินการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเพ่ือปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของ              
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการให้เป็นไปตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 หมวด 3 ของผู้บริหาร                 
ที่ดํารงตําแหน่ง  ดังน้ี 
  (1) ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล  ตําแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  (2) ผศ.สมพร  โตใจ  ตําแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ 1  พร้อมขอ้มูลเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณาให้ความ                
เห็นชอบปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ของผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 1 

 

4.2.3 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหาร 
 งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

  ด้วยมีกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่อยู่ในข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงาน                     
บุคคล เช่น ตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้บริหาร ซึ่งไมเ่ป็นข้าราชการ ประกอบ                      
กับการบริหารงานบุคคลบางกรณีมีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายได้กําหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว การบริหาร               
งานบุคคลดังกล่าวจึงเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ 
 เพ่ือให้การดําเนินการในการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา) สามารถตอบสนองปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  6/2559  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2559  จึงได้พิจารณาเห็นชอบ                       
“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน                    
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และคณะกรรมการจัดทาํร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (ตามประกาศ                  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 005/2559 เรื่อง ลงวันที่  22  มีนาคม  2559)  ในการ                   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2559  ได้มีมติ “เห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)                   
พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ พิจารณาออกใช้บังคับ” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....                
เพ่ือออกบังคับใช้ต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 มติให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ พิจารณาปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)                  
พ.ศ. ....  โดยมีข้อเสนอแนะให้ศึกษาข้อมลูระเบียบเก่ียวกับการลา  หากมีกฎหมายข้อไหนที่มีลักษณะ                  
คล้ายกันให้นํามาใช้โดยอนุโลม และแสดงเหตุผลในการแกไ้ขเพ่ิมเติมที่เป็นข้อกฎหมายให้ชัดเจน 
 

4.2.4 พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหนง่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น   พ.ศ.   2556  ข้อ 5   กําหนด “การกําหนดระดับตําแหน่งและ                     
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดํารง 
ตําแหน่งสูงขึ้นที่ใช้บังคับอยู่มาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556  ประกาศ  ณ  วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.  2556  ข้อ 16  
กําหนด “วิธีการประเมินค่างานข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้  ก.บ.ม.  แต่งต้ังคณะ 
กรรมการประเมินค่างาน... และนําเสนอผลการประเมินต่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัย 
มีมติกําหนดเพ่ิมกรอบตําแหน่ง” 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 
เมื่อวันที่  9  สงิหาคม  2559 พิจารณาผลการประเมินค่างานและการกําหนดระดับตําแหน่งประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  แล้วมมีติเห็นชอบ 
ผลการประเมนิค่างานและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งเลขที่ 036 ระดับชํานาญการ กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี   
จํานวน 1 ตําแหน่ง  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ตําแหน่งเลขที่ 036 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ กองนโยบายและแผน   
สํานักงานอธิการบดี  จํานวน 1 ตําแหน่ง   
 มติที่ประชมุ 
 อนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  ตําแหน่งเลขที่ 036 ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  ระดับชํานาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

   

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) จัดการเรียนการสอน                  
แก่นักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถงึปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปจึงได้จัดทํา “ร่าง” หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) ใหส้อดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ให้ความ หมายของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง “หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ใหม้ีความรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พรอ้มให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมือง               
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก”  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552  และเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2559 ให้ความ
เห็นชอบแล้วน้ัน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง                     
พ.ศ.  2560) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้แก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2560) ดังน้ี 
 1. หน้า 5 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 แก้ไขเป็น “เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                
อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจสังคมโลก และมีการคิดแบบองค์รวม” และควรแก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์ 
ในข้อ 1.3.2 และ ข้อ 1.3.6 ด้วย 
 2. หน้า 11 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในคําอธิบายรายวิชาให้ตัดความว่า “สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาค้นคว้า” ออก  และให้นําไปใส่ในคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การศึกษาค้นคว้า 
 3. หน้า 12 รายวิชาปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา  ให้ผู้เช่ียวชาญภาษาอังกฤษเขียนคํา                  
อธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษใหมใ่ห้ถกูต้อง 
 4. หน้า 12 ในคําอธิบายรายวิชาปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา  ใหตั้ดความว่า “โดยเรียน                     
รู้ผ่านการปฏิบัติและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน” ออก 
 5. หน้า 12 เพ่ิมเติมความ “คณุธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต” ในคําอธิบายรายวิชา 
ความงดงามของชีวิต เน่ืองจากได้เขียนไว้ในวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา 
 6. หน้า 13 ในคําอธิบายรายวิชาวิถีชีวิตกับสังคม ให้แก้ไขจาก “กฎเกณฑ์” เป็น “หลกัการ”  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อ 
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย 
        ราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีการศึกษา 2560 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย                   
        ราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีปีการศึกษา 2560  

  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ. 2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  และเพ่ือให้การรับนักศึกษาปีการศึกษา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

2559  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
และท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนด 
นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560  พร้อม 
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2560 เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  (กบว.)  ในการ 
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2559  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย                  
และแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 และแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการ 
ศึกษา 2560  และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560 
 

4.2.7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  
พ.ศ.  2559  ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย               
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย  ได้แก่  นางณัฐา                        
วิพลชัย   พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  สังกัดคณะครุศาสตร์  อนุมัติ                    
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2559  มีมติเห็นชอบ                 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย  ได้แก่ 
นางณัฐา  วิพลชัย   แต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามเสนอ  
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติแต่งต้ัง  นางณัฐา  วิพลชัย   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย                   
ต้ังแต่วันที่  10  มิถุนายน  2558   
 

4.2.8 พิจารณาอนุมัติปิดหลกัสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  กําหนดน้ัน 
 ขณะนี้มีหลักสตูรที่เข้าเกณฑ์การปิดหลักสูตร  ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลยั
กําหนด  มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ               
การอุดมศึกษากําหนด ตามลําดับดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 1. คณะกรรมการพิจารณาการปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  19  มกราคม  
2559  มีมติเหน็ชอบให้ปิดหลักสูตรจํานวน  2  หลักสูตร  ดังน้ี 
  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปิดหลักสูตรเน่ืองจากมีจํานวนผู้สมัครตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยั                
กําหนดติดต่อกัน  3  ปีการศึกษา 
  (2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) เหตุผลในการปิด                  
หลักสูตรเน่ืองจากมีจํานวนผู้สมัครตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 
และอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2559                
มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ. 2556)  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2553) 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2559 มีมติเห็นชอบ                   
ให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)   
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 2 หลักสูตร  ดังน้ี 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
 

 4.2.9 พิจารณาอนุมัติแผน 2 ปี (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561) ในการพัฒนา               
                  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
                  มหาบัณฑิต 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ข้อ 3) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา                       
รัฐประศาสนศาสตร์ ในวันทีป่ระกาศน้ีใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศน้ี ภายในปี
การศึกษา 2559 โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิและจํานวนดังต่อไปนี้ 
 “12.2.1 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ต้องมีตําแหน่ง               
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และมีประสบการณ์                     
การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี 
และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์                   
การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 12.2.2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ต้องมีตําแหน่ง                
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ และมีประสบการณ์                
การสอนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี                    
และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์                  
การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” และ 
 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/6313 เรื่องขอทบทวนการบังคับใช้ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
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ลงวันที่ 15 มิถนุายน 2559 “ข้อ 3. สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา (มคอ.1 ระดับบัณฑิตศึกษา) ให้จัดทําแผน 
 2 ปี ในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
ดังกล่าว และให้ส่งถึงคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 90 วัน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป” 
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จึงได้จัดทําแผน 2 ปี (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561)  ในการ                
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เสนอ 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2559 มีมติเห็นชอบ 
ให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตดําเนินการตามประกาศดังกล่าว 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2559  มีมติให้เสนอแผน                        
2 ปี (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561)  ในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผน 2 ปี (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561)                 
ในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่าหากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ไม่สามารถพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ                   
และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์                  
การพิจารณาวารสารทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้  ควร                  
ดําเนินการปิดหลักสูตรดังกลา่ว 
 2. ใหผู้้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการปฏิบัติตามแผน 2 ปี ทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อ                        
สภามหาวิทยาลัยทุกๆ  6  เดือน 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติแผน 2 ปี (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561)  ในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของสภา
มหาวิทยาลัยตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

4.2.10 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 
        งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13  นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้ ดังน้ี (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ                   
ของมหาวิทยาลัย และ (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จาก การลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากแหล่งที่มาของรายได้ 
ดังกล่าว คือ 
 1.  เงินผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  
 1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 358,466,658  บาท (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสี่แสน             
หกหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)  
 1.2 ค่าขายใบสมัครรับนักศึกษา จํานวน 384,132 บาท (สามแสนแปดหม่ืนสี่พันหน่ึงร้อยสามสิบ
สองบาทถ้วน) 
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 1.3 ค่าปรับหนังสือห้องสมุด จํานวน 261,456 บาท (สองแสนหกหม่ืนหน่ึงพันสีร่้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 
 2. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน 62,256,000 
บาท  (หกสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 มหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรพัย์สิน  ในการประชุม 
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2559  พิจารณาแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จากแหลง่ที่มาของรายได้ 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 421,368,246 บาท                
(สี่ร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหม่ืนแปดพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาอาจารย์ให้ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 2. มหาวิทยาลยัควรจัดงบประมาณและดําเนินการจัดทําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  และให้นํา 
ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ  และพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ  E-Learning  
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาก
แหล่งที่มาของรายได้ 2 แหลง่ รวมเป็นเงิน 421,368,246 บาท (สี่ร้อยย่ีสบิเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นแปดพัน 
สองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 
   

 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                     
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                         
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                  
และระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2559  มีมติ                   
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จาํนวน  140  คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2559  มมีติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  18  คน   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา  ดังน้ี 
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน  140  คน  และ 
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  18  คน ดังน้ี 

   (1) ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน    10   คน  
  (2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน     7 คน 
  (3) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     1 คน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 เพื่อทราบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีประจําปงีบประมาณ               
     พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2 และไตรมาส 3  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559)  

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเงินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจัดทําบัญชี ข้อ 29 ให้ผู้อํานวยการกองคลังจัดทํารายงานรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เป็นประจําทุกเดือนและเสนอให้อธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และให้จัดทํารายงานฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยทุก ๆ สามเดือน โดยให้จัดทํารายงานรายรับรายจ่าย และฐานะการเงินเปรียบเทียบกับ
งวดก่อนเพ่ือรายงานอธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และ
ข้อ 30 งบการเงินประจําปีให้กองตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและจัดทํารายงานการตรวจสอบพร้อมกับการ
เสนองบการเงินต่ออธิการบดีเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 บัดน้ี  ได้สิ้นไตรมาส 2 และ 3  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว  มหาวิทยาลัยจึงได้รายงาน            
งบการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สิน 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2559  ใหค้วามเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
    

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 เพ่ือทราบรายงานการไปราชการตามโครงการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย                 
ในประเทศกลุม่สแกนดิเนเวีย  ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2559                
ณ  ราชอาณาจักรสวีเดน  ราชอาณาจักรนอร์เวย์  และราชอาณาจักรเดนมาร์ก   
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะนําประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานมาพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
problem and project based learning (PBL) 
 2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายให้อาจารย์ทํางานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว 
 3. มหาวิทยาลัยควรผลิตพยาบาล  และผู้ช่วยพยาบาลทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุเพ่ือรองรับ 
ผู้สูงอายุในอนาคตที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้น หรือใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยจัดต้ังศูนย์บริบาลผู้สูงอายุเพ่ือเป็น
หน่วยงานที่หารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  และสามารถใช้เป็นสถานที่สําหรับฝึกงานของนักศึกษาคณะ                  
พยาบาลศาสตร์ได้ด้วย 

       

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2559  ในวันอังคาร ที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2559                                   
เวลา 09.30  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


