
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 9/2559 
วันอังคาร ที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2559  เวลา  09.30  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.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 

13. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

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

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

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

18. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

21. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

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

 

ผู้ไม่มาประชุม   
       รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
 

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏ                

เขตภาคใต้ ประจําปี 2559  ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน  พ.ศ.  2559  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชนที่ช่วยสนับสนุนภารกิจต่างๆ   
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญอธิการบดีเข้าพบเพ่ือรับมอบนโยบายในการปรับ
ยุทธศาสตร์  Reprofile  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในวันที่  27  กันยายน  2559 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์  เช่น  การผลิตครูที่มีคุณภาพ  การจัดการโลจิสติกส์  การท่องเท่ียว  การโรงแรม  และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  เช่น พยาบาล  และสาธารณสุข  และเตรียมเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในอนาคต  และมหาวิทยาลัยฯ 
จะสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาหลักสตูรร่วมกัน    
     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 8/2559  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง 
www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2559  ซึ่งประชุมเมื่อ                          
วันอังคาร ที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2559  โดยไม่มีการแก้ไข  และมีข้อเสนอแนะให้ปรบัการกําหนด                      
การประชุมในครั้งต่อไปเป็นระเบียบวาระย่อย 6.2  ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่8/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเหน็ชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอัตรา              
เงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี ดร.จิราพร  วัฒนศรีสนิ คณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์  ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเริ่มต้น 66,000 บาท รวมค่าตอบแทนตําแหน่งคณบดี 20,000 
บาท รวมเป็นเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559  ให้นายกสภาฯ 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และสง่ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบและมอบกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลงัดําเนินการ
แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของ                     
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ                    
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560    
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 016/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา                 
ปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ให้นายกสภาฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารฯ ได้กําหนด                       
ให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันที ่26 กันยายน 2559  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)     
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหาร              
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับพิจารณาปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2)  พ.ศ. ....  โดยมีข้อเสนอแนะให้ศึกษาข้อมลู                      
ระเบียบเก่ียวกับการลาหากมีกฎหมายข้อไหนที่มีลักษณะคล้ายกันให้นํามาใช้โดยอนุโลม  และแสดงเหตุผล                
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นข้อกฎหมายให้ชัดเจน 
 ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จะเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณาปรับปรุง      
“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  ตําแหน่งเลขที่ 036 ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  จํานวน                 
1 ตําแหน่ง 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 
 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  

ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัย               
ได้แจ้ง สกอ. ทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยั                           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาค                     
ปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ัง  นางณัฐา  วิพลชัย  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  
ต้ังแต่วันที่  10  มิถุนายน  2558   
 มหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ ที่ 1900/2559 เรือ่งแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559  และกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ                  
แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
อนุมัติปิดหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 2 หลักสูตร  ดังน้ี 
      1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
      2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้แจ้ง สกอ. 
ทราบและดําเนินการแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.9  พิจารณาอนุมัติแผน 2 ปี (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561)                          
ในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผน 2 ปี (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561) ในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของสภา
มหาวิทยาลัยตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้แจ้ง                         
สกอ. ทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  จากแหล่งที่มาของรายได้ 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 421,368,246 บาท (สีร่้อยย่ีสิบเอ็ด
ล้านสามแสนหกหม่ืนแปดพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบกอง                
นโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณให้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบันต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  140 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 18 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 ได้เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็น 
ต่อ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2563) เมื่อวันที ่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  27  กันยายน                
พ.ศ. 2559  มมีติให้เสนอ “รา่ง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบายและแนวทาง                  
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2563) ต่อสภามหาวิทยาลยั                 
เพ่ือพิจารณา  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง  ดังน้ี  
 1. คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรปรับแก้คําว่า “และมีทักษะการ
สื่อสาร” เป็น “บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้และมคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” 
 2. คุณลักษณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ควรปรับหัวข้อ ดังน้ี 
  (1) ให้ปรับข้อ 3 เป็นข้อ 1  โดยกําหนดคุณวุฒิของอาจารย์เป็นข้อแรก 
  (2) ให้ปรับข้อ 6 เป็นข้อ 2 โดยแก้ไขเป็น “มคีวามสามารถในการทําวิจัย สร้างผลงานวิชาการ 
และการวิจัย ...” 
  (3) ในหัวข้อที่เก่ียวกับทักษะให้ยุบรวมเป็นข้อเดียวกัน  
 3. สภามหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบนโยบายหรือแนวทางให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ และในส่วน
รายละเอียดให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปออกแบบงานและปฏิบัติได้เอง    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 4. ควรนํานโยบายของรัฐบาลมาเป็นเป้าหมายในการกําหนดนโยบาย  เช่น  การนําเทคโนโลยี                         
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์การอาหาร                     
เป็นต้น    
 

 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 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราคา่ตอบแทนของผู้ดํารงตําแหนง่บริหาร 
                       ที่เกษียณอายุราชการ  

ด้วยในเดือนกันยายน 2559  มีผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  ของมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุราชการขณะที่ยังอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน  1  ราย  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ราชการเน่ืองจากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์                 
ลงวันที่  6  สิงหาคม  2559)  คือ  นายอนุรตัน์  แพนสกุล  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
(ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 002/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร                    
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557  หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 กําหนดให้ “การกําหนดอัตราค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้บริหารที่เกษยีณอายุราชการในขณะที่ยังอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งบริหารตามพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ดําเนินการตามหมวด 2” 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  ดังกล่าว หมวด 2  ข้อ 10 กําหนด “ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
จากสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยบุคคลจํานวน 5 คน ทั้งน้ีต้องมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ทีม่ิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ทีจ่ะเข้ามาดํารงตําแหน่งบริหาร เพ่ือทําหน้าที่พิจารณา
กําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ              
และจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป...” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารง 
ตําแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการขณะที่ยังอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งของ  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่เกษียณอายุ
ราชการในขณะที่ยังอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งบริหาร ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรรีังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 4. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 5. ผศ.นรินทร์  สุขกรี ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ  
 6. นายชัยราช  จุลกัลป์ หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  แลว้เสนอสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในขณะยังอยู่ในวาระ              
การดํารงตําแหน่งบริหารของ  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม                  
โดยดําเนินการให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน                  
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2557  
    

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์  
                  และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  28  มิถุนายน                   
พ.ศ. 2559 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2559 ลงวันที่  28  มถิุนายน  2559)   
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา      
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 “ข้อ 62 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย… (2) กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้ทรง 
คุณวุฒิจํานวนสองคน” 
 คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  11                      
กรกฎาคม  2559  ได้ออกประกาศฯ เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอช่ือบุคคลภายนอกเพ่ือเข้ารับการสรรหา                  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  
2559 โดยกําหนดให้มีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ   
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 11 – 26  กรกฎาคม พ.ศ.  2559 และในการ                     
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2559  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองบุคคล                          
ที่ได้รับการเสนอช่ือ และเสนอช่ือเพ่ิมเติมแล้ว  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านละ                       
1  คน  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                   
ประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
  (1.1)  นายอนุรัญ  โมรารัตน์ 
  (1.2)  ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์    
 2. ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารจัดการภาครัฐ   
  (2.1) นายโอภาส    เขียววิชัย 
  (2.2) นายแพทย์บรรจบ    มานะกุล 

ทั้งน้ี  หากบุคคลในลําดับที ่1 ปฏิเสธการทาบทามให้ทาบทามบุคคลในลาํดับที่ 2    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 บัดน้ี  นายอนุรัญ  โมรารัตน์ และ  นายโอภาส  เขียววิชัย  ได้ตอบรับการทาบทามแล้ว                          
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และ                        
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย          
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย                 
ดังน้ี 
 1. นายอนุรัญ   โมรารัตน์  (ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านกฎหมาย)  กรรมการ 
 2. นายโอภาส  เขียววิชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านการบริหารงาน กรรมการ 

บุคคลหรือการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
  ประเภทข้าราชการสายวิชาการ แทนผูพ้น้จากตําแหนง่ก่อนครบวาระ 
  ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 7/2559  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  
2559  ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่  011/2559) เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการ จากข้าราชการสาย
วิชาการ  แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  เพ่ือทําหน้าที่ “ดําเนินการ สรรหากรรมการใน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทข้าราชการสายวิชาการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทข้าราชการสายวิชาการ 
แทน ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ” และคณะกรรมการตามประกาศ 
ดังกล่าวได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2559  เพ่ือออกประกาศคณะกรรมการ                 
สรรหาฯ เรื่อง รูปแบบและวิธีการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดย 
  1.1 กําหนดผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือและผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาที่เป็นคณาจารย์                 
ประจําที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาม                
รายช่ือในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายช่ือคณาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มสีิทธ์ิเสนอช่ือและมีสิทธ์ิ ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
  1.2 กําหนดวิธีการเสนอช่ือ โดยให้เสนอช่ือคนละไม่เกิน 1 ช่ือ ใส่ในกล่องเสนอช่ือ ณ สํานักงาน
คณบดีของแต่ละคณะ/วิทยาลัย และ ณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
ถึงวันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2559  
 2. ประชุมคร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่  26  กันยายน  2559  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองและ
ทาบทามให้ได้บุคคล จํานวน 1 คน เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการประเภท                   
กรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพ้้น                    
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมือ่วันที่                   
26  กันยายน  2559  แนบระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจําสายวิชาการ ตามท่ีคณะกรรมการฯ 
เสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการจากข้าราชการ 
สายวิชาการแทน ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  บุญล้ํา  เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรหิาร                   
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั ประเภทกรรมการจากข้าราชการสายวิชาการ แทนกรรมการที่พ้นจาก                    
ตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 

 4.2.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคลเพื่อนายกสภามหาวทิยาลัยแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่  28  มิถนุายน  2559  
ได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 011/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  ลงวันที่  28  มถิุนายน  พ.ศ.  2559                  
เพ่ือ “ดําเนินการให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเหน็ชอบเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็น “คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556” ข้อ 5 
 คณะกรรมการตามคําสั่งดังกล่าวได้ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1. ประชุมครั้งที่ 1/2559  เมือ่วันที่  11  กรกฎาคม  2559  เพ่ือออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี เรือ่งการดําเนินการ                      
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ละประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2559 โดย ให้คณบดีของแต่ละ                 
คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในคณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย เสนอช่ือ
บุคคลภายนอกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับคุณสมบัติทีกํ่าหนด จํานวน 3 ช่ือ ภายในวันที่  28  กรกฎาคม  
2559 
 2. ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมือ่วันที่  2  สิงหาคม  2559  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ              
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของ 
 
มหาวิทยาลัย สรรหาและทาบทามเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
 ประธานกรรมการฯ และเช่ียวชาญสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด   
เลิศไพฑูรย์ 
 กรรมการ จํานวน 8 คน เรียงตามลําดับอักษรและความเช่ียวชาญในศาสตร์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์  :  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 (2) รองศาสตราจารย์ มานิตย์  จุมปา  :  สาขานิติศาสตร์ 
 (3) ศาสตราจารย์ ดร.นําชัย  ทนุผล  :  สาขาการท่องเที่ยว 
 (4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  :  สาขาวิทยาการจัดการ 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ  อ่องสกุล  :  บัณฑิตศึกษา 
 (6) ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์  :  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (7) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  :  การบริหารมหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 (8) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์  :  สาขาครุศาสตร์ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.นําชัย  ทนุผล  กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์  กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์  กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ มานิตย์  จุมปา  กรรมการ   
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์    กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ  อ่องสกุล  กรรมการ  
 10. หัวหน้าหน่วยงานประกันคณุภาพการศึกษา  เลขานุการ 
 11. เจ้าหน้าที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (3 คน)   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 12. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (1 คน)   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  ให้คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจ                  
หน้าที่ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่ง                    
คณบดี  ตามความในมาตรา 39  และมาตรา 50  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547                 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 9 
   

4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีว่าด้วยคณะกรรมการประจํา 
         คณะ พ.ศ. .... และข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
         ประจําหน่วยงาน พ.ศ. .... 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 
2559  ระเบียบวาระที่ 4.2.4 : พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์ได้มี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ 
บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2547 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยใหม้ีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านวิชาการและงานวิจัยตรงตาม
ศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  และใหม้ีผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี  หัวหน้าสํานักงานสํานัก/สถาบัน  เป็นเลขานุการ  รวมท้ังใหม้ีผู้แทนคณาจารย์                 
หรือบุคลากร  เป็นกรรมการด้วย 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
สํานัก วิทยาลยั ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2547 ได้
กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการของส่วนงานที่เป็นคณะและของหน่วยงานสนับสนุน
เหมือนกัน แต่โดยสภาพของข้อเท็จจริงอํานาจหน้าที่ของคณะและหน่วยงานสนับสนุนมีความแตกต่างกัน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  
2559  ได้พิจารณาให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบัน 
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ  พ.ศ. 2547 โดยอาศัยข้อมูลจากมติสภามหาวิทยาลัยและข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ                    
ประกอบ  จึงได้จัดทําร่างข้อบังคับที่กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการและอํานาจหน้าที่ของคณะ 
กรรมการแยกเป็น 2 ฉบับ  คอื 

1. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ....                      
2. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  

พ.ศ. .... 
 (หน่วยงาน  หมายถึง  ศูนย์  สํานัก  สถาบัน  ที่มหีน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                     
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ.  ....  และ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                      
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  พ.ศ. ....  เพ่ือออกใช้บังคับต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 1. ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ....  ให้แก้ไขข้อ 5 (2)  เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญ  หรือประสบการณ์ในศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะน้ันๆ   
จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการ  เป็นกรรมการ”  
 2. ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. .... ให้แก้ไขข้อ 5 เป็น “ให้หัวหน้า
หน่วยงานเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยงานประกอบด้วย 
  (1) หัวหน้าหน่วยงาน   เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์ในศาสตร์ทีม่ี
ความเก่ียวข้องกับหน่วยงานน้ัน ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการ  เป็นกรรมการ 
  (3) หัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
  (4) รองหัวหน้าหน่วยงาน จํานวนไม่เกิน 2 คน  เป็นกรรมการ 
  (5) ตัวแทนบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานน้ัน ยกเว้นผู้อํานวยการสํานักงานของหน่วยงานน้ัน                       
ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  เป็นกรรมการ   
  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานของหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นเลขานุการ และประธานกรรมการอาจแต่งต้ัง 
บุคคลในหน่วยงานน้ันหน่ึงคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ …” 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
1. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 
2. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 

 

4.2.6 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 
        (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....    

  ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจําได้เสนอแนะคณะกรรมการจัดทาํร่าง              
กฎ ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 ทีกํ่าหนดวิธีการและข้ันตอนในการสรรหาอธิการบดี โดยให้ 
หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี หน่วยงานละสองช่ือ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 
โดยให้หน่วยงานดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานน้ันๆ  ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เปิดโอกาส                       
ให้ผู้มคีวามรู้ความสามารถได้สมัครเข้ามารบัการสรรหาเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้รับการพัฒนาและแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในระดับประเทศและนานาชาติได้  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เคยประสบกับ                    
ภาวะที่ต้องทําให้มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ.                     
2555  ซึ่งใช้วิธีการเสนอช่ือ  โดยออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหา                      
คณบดี (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 โดยเปิดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี  กรณีดังกลา่ว                   
จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.                     
2555 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 23  
สิงหาคม  2559  จึงได้พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ              
สรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้แก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... ดังน้ี  

1. ข้อ 7 (3) แก้ไขเป็น “กรรมการจากผู้แทนบุคลากร ประเภทวิชาการ จํานวนสองคน และกรรมการ
จากผู้แทนบุคลากร ประเภทสนับสนุน  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด”  

2. ข้อ 7 (5) แก้ไขเป็น “กรรมการจํานวนหน่ึงคน ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/ 
สถาบัน และผูดํ้ารงตําแหน่งเทียบเท่า เลือกกันเอง” 

3. ข้อ 9 (1) วรรคสอง แก้ไขเป็น “วิธีการเสนอช่ือ  โดยแจ้งหน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน                
หรือเทียบเท่า  และหน่วยงานในกํากับเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  โดยให้หน่วยงานดังกล่าว                 
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานน้ันๆ  แล้วแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือต่อคณะกรรมการ                      
สรรหาเรียงตามลําดับตัวอักษร” 

4. ข้อ 9 (4) แก้ไขเป็น “พิจารณาข้อมูลประวัติ ผลงาน  แนวทางพัฒนาและแก้ปัญหามหาวิทยาลัย                   
โดยอาจจะมีการสัมภาษณ์หรือแสดงวิสัยทศัน์ของผู้ที่ตอบรับการทาบทามตาม (3) และกลั่นกรองให้เหลือ
จํานวนไม่น้อยกว่าสองช่ือแต่ไม่เกินห้าช่ือ  เพ่ือพิจารณาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีเรียงตามลําดับ
ตัวอักษร  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา” 
 5. ข้อ 10 วรรคสาม  แก้ไขเป็น “กรณีที่การลงคะแนนเสยีงในคร้ังที่สามมีผู้ทีจ่ะได้รับการพิจารณา               
รับเลือกหลายคนแต่ผลการลงคะแนนเสียงยังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เท่าที่มีอยู่ให้ดําเนินการลงคะแนนเสียงคร้ังที่สี่ โดยวิธีการเดียวกับการลงคะแนนเสียงในคร้ังที่สาม หากยังไม่มี
ผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มอียู่อีกให้ดําเนินการลงคะแนนเสียง                   
โดยให้ตัดผู้ที่ได้คะแนนเสียงน้อยที่สุดจากการลงคะแนนเสียงในคร้ังที่ผา่นมาออกจากการเป็นผู้ได้รับการ                  
พิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ทั้งน้ี ให้การดําเนินการพิจารณาเลือกผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมคราวนั้นจนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงหรือให้
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีใหม่แล้วแต่กรณี” 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2)                    
พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

4.2.7 พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน                  
                  ระดับคณะและระดับหลักสูตร  ปีการศกึษา 2558   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558  ระดับคณะ  สถาบันและสํานัก  โดยได้                  
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ในทุกคณะตามเกณฑ์ สกอ. ในระหว่างวันที่  8 – 16 กันยายน พ.ศ.                 
2559  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558                     
ได้ดําเนินการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ์ สกอ.  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงเสนอรายงานผลการ                 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2558  ระดับคณะ  และระดับหลักสูตร  โดยมีผล                             
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ดังน้ี 
 1. คณะครุศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.47  (ระดับดี) 
 2. คณะนิติศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.08  (ระดับดี) 

3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.84  (ระดับดี) 
 4. วิทยาลัยนานาชาติฯ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.76  (ระดับดี) 
 5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.73  (ระดับดี) 

6. คณะวิทยาการจัดการ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.68  (ระดับดี) 
7. คณะพยาบาลศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.58  (ระดับดี) 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2558  ระดับหลักสูตร  รายละเอียด                    

ดังผลการประเมินในเอกสารประกอบระเบียบวาระน้ี 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2558   
 มติที่ประชุม 
 ให้มหาวิทยาลยัรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร             
ปีการศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
 

 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
                  สุราษฎร์ธาน ี: กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสตูร/อาจารย์ 
                  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจําปี 2559 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก                 
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดเก่ียวกับ “อาจารย์                  
ประจําหลักสูตร” ดังน้ี 
 อาจารย์ประจาํหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบรหิารหลักสูตร                  
และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน  ติดตาม  ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา 
หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่                          



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

เปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน  และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้                      
ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร                  
ที่ได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549)                  
ทั้งน้ี  กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสตูรเท่าน้ัน 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  และเสนอ 
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  กรณีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเลก็น้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน                  
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว  และได้นําเสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 
18  สิงหาคม  พ.ศ.  2559  และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ                  
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยจะต้องมีการตรวจสอบ
คุณวุฒิอาจารย์แต่ละท่านให้ถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสตูร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา 
 

 4.2.9 พิจารณาการต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในการ                           
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1839 ลงวันที่  19  สงิหาคม  2559  และคณะกรรมการดังกล่าวได้                 
ประชุม  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2559  เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการในการต่อเวลาราชการของข้าราชการ                 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมมีติเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ 
พิจารณาดําเนินการในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ  รศ.ดร.                         
พรรณอร  อุชุภาพ  ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่  1  ตุลาคม  2559  เพ่ือเป็นอัตรากําลังสายวิชาการ                         
ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษาและสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                     
และได้แจ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร  อุชุภาพ ทราบ 
 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอต่อเวลาราชการกรณี  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร  อุชุภาพ โดยได้ส่ง                   
เอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ                  
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมเมื่อวันที่  13  กันยายน  2559  มีมติเห็นสมควรไม่อนุมติัต่อเวลาราชการ  
(ผลการประชุมรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ                          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร  อุชุภาพ 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 มติที่ประชุม 
 พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี                      
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร  อุชุภาพ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามข้อมูล 
ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอ                     
 

 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  กันยายน  พ.ศ.  2559 มีมติ                       
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตร ี จาํนวน  305  คน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี  จํานวน  305  คน  
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
-ไม่ม-ี 

    

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 สภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
และสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.                 
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


