
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 10/2560 
วันอังคาร ที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560   

ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

12. ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

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

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
18. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

  3. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4. นายสมพร   ใช้บางยาง  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  5. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

 

ผู้ร่วมประชุมระเบียบวาระท่ี 1  
1. อาจารย์นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
2. อาจารย์ธนาวิทย์  บัวฝ้าย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
1.   ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 1 
2.  ดร.พิชัย   สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 1 
 3.  ผศ.สุรินทร ์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 1  
 4.  อาจารย์อนุรัตน์  แพนสกุล ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 5.  ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 6.  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 7.  ดร.กฤษณ ี  สงสวัสด์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

   
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. อธิการบดีพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือ               
รับฟังการบรรยายพิเศษ  เรือ่งพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10  “ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระบรมราโชบาย  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)” จากองคมนตรี                     
พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการ                             
การอุดมศึกษา  พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ                       
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ในระหว่างวันที่  14 – 15 กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  ซึ่งพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ได้กําหนดยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังน้ี 
  (1) การพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) การผลิตและพัฒนาครู 
  (3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสนองพระบรม                   
ราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีเป้าหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 
  (1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  (2) การศึกษาพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน 
  ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวน้ันมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร 
อาจารย์/ผู้สอน สถาบันการศึกษา (มรภ.) และนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะนําพระบรมราโชบายมากําหนดเป็นยุทธศาสตร์และกําหนด                   
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561  จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย                
พ.ศ. 2560 – 2564 ดังน้ี 
  นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคณุภาพได้มาตรฐาน 
  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  นโยบายที่ 3 ถา่ยทอดองค์ความรู้สู่ความเขม้แข็งของชุมชนท้องถิ่น 
  นโยบายที่ 4 ทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล 
  นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
  นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีโครงการหลักเพ่ือตอบโจทย์ท้องถิ่น ดังน้ี 
  (1) โครงการศึกษาและพัฒนาลุ่มนํ้าตาปี 
  (2) โครงการศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่สองฝั่งทะเล 
  (3) โครงการศึกษาและพัฒนาประตูสู่ภาคใต้ 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 
    (1) มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนําพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10  
“ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวพระบรมราโชบาย  ระยะ 20 ปี                     
(พ.ศ. 2560 – 2579)” ไปพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
    (2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดทําเป็นโจทย์วิจัย 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และผลการวิจัยต้องมีความน่าเช่ือถือและสามารถนําไปใช้                
ประโยชน์ได้จริง 

2. สถานการณปั์จจุบัน  กรณรีาคายางพารา และปาล์มนํ้ามันมีราคาตกตํ่าและส่งผลกระทบต่อ  
นักศึกษาภาค กศ.บท. ในการชําระค่าลงทะเบียนการศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงออกมาตรการช่วยเหลือโดยการ
ขยายระยะเวลาการชําระค่าลงทะเบียนการศึกษาจากวันที่ 9  กรกฎาคม  2560 ไปจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2560 และกรรมการสภาฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ภาคปกติ 
โดยให้มีการผอ่นชําระค่าลงทะเบียนการศึกษา  และสนับสนุนงบประมาณในการจ้างนักศึกษาไปปฏิบัติงาน                 
ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
  3. มหาวิทยาลัยได้โอนเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายงบประมาณจากอาคารครุศาสตร์ งวดที่ 23-25 รวม
เป็นเงิน 21,920,000 บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นอาคารเอนกประสงค์ (สํานักงาน 
อธิการบดี) ที่ค้างการเบิกจ่าย  งวดที่ 26 เป็นเงิน 21,896,680 บาท (ย่ีสบิเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพัน              
หกร้อยแปดสบิบาทถ้วน) ซึ่งจะเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรื่องทีป่ระธานให้คณบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 – 2560 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
(1) ประเด็นที่ 1 บริบทคณะพยาบาลศาสตร์ 

  1.1 วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ 
  1.2 ประวัติการก้าวเดิน 
  1.3 อัตลักษณบั์ณฑิตพยาบาล 
  1.4 พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์ 
  1.5 นโยบายการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
  1.6 ข้อมูลพ้ืนฐานคณะ 
 (2) ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการคณะ (CARE) 
  2.1 C = Collaboration  ได้แก่การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับเครือข่าย   
และพัฒนาการให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน 
  2.2 A = Academic  ได้แก่การยกระดับคุณภาพวิชาการและการเรียนการสอนให้มมีาตรฐาน               
และส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตเน้นจิตบริการ 
   2.3 R = Recognition  ได้แก่การสร้าง/พัฒนาจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ และบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนรว่ม             
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.4 E = Expertise  ได้แก่   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

   - การพัฒนาความเช่ียวชาญของอาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัย  และผลงานทางวิชาการ                    
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
   - การสร้างศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
   - การสร้างชุมชนวิชาการในสถาบัน (PLC)  
   - การสร้างเสรมิความเช่ียวชาญและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทคโนโลยี  
 (3) ประเด็นที่ 3 การบูรณาการงานสู่ท้องถิ่น 
  3.1 การเพ่ิมขึน้ของระดับการบูรณาการบริการงานวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น 
  3.2 การสร้างเครือข่ายการบริการงานวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 (4) ประเด็นที่ 4 การก้าวสู่มาตรฐานสากล 
  4.1 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผูส้งูอายุ 
  4.2 โครงการครอบครัวคุณธรรม 
  4.3 พัฒนาคุณภาพและผลงานวิจัย 
 (5) ประเด็นที่ 5 ก้าวที่จะเดินต่อไป 
  5.1 บูรณาการความรู้สู่ชุมชน 
  5.2 การขับเคลื่อนคุณภาพผลงานวิชาการ 
  5.3 เครือข่ายพันธมิตรในการสร้างงาน 
  5.4 การพัฒนาสู่สําเร็จ 
  5.5 เป้าหมายที่ต้องบรรลุปี 2560 ยกระดับคุณภาพการศึกษา , ปี 2561 ร่วมพัฒนาท้องถิ่น                       
, ปี 2562 เป็นที่พ่ึงของชุมชน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) บริบทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(2) สิ่งที่ได้ทําไปแล้ว   

  2.1 จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นทิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.2 ปฏิรูปการวิจัย 
 2.3 ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 2.4 งานบริการวิชาการ 
 2.5 เรื่องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 2.6 การแก้ไขปัญหานักศึกษาพ้นสภาพ 
 2.7 มกีารทํา TOR ภาระงานสอนของอาจารย์ 
 2.8 ออกประกาศเร่ืองธรรมาภิบาล ความซือ่สัตย์สุจริต และความโปร่งใสในการบริหารคณะ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะผู้บริหาร ปรัชญา วิสยัทัศน์ อัตลักษณ์ ข้อมูลบุคลากร  ข้อมลูจํานวนหลักสูตร 
และข้อมูลนักศึกษา 
 (2) ผลการดําเนินงาน 
  2.1 ผลการพัฒนาอาจารย์ตามโครงการครอบครัววิชาการ 
  2.2 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

  
 (3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1 บัณฑิตมทีกัษะในการทํางาน สู้งาน ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม หรือสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ 
  3.2 ทกุรายวิชาโดยเฉพาะรายวิชาที่เก่ียวกับการประยุกต์ จะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียน                     
การสอนโดยเน้นการปฏิบัติ 
  3.3 บัณฑิตมทีกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 (4) ผลการดําเนินงานด้านการวิจัย 
 (5) ผลการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ 
 (6) ปัญหา อุปสรรค 
  6.1 การบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
  6.2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
  6.3 บุคลากรสายวิชาการมุ่งทําภาระงานตาม TOR 
  6.4 ภาระงานสอนมาก เกิน 15 คาบ/สัปดาห์ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
มติที่ประชุม 
รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

 1. การพัฒนาคณะ คณบดีต้องสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะในการพัฒนาด้านต่างๆ  
ร่วมกัน  และการเป็นผู้นําจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในคณะ  เช่น  คณบดีจะต้องทํา 
ผลงานทางวิชาการ  มีคาบสอน  คุมสอบ  และอ่ืนๆ  เป็นต้น 
 2. คณบดีต้องกําหนดแผนยทุธศาสตร์ในอนาคตเพ่ือเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ              
กับคณะ  เช่น  จํานวนนักศึกษาที่ลดลง  การมีมหาวิทยาลยัต่างประเทศในประเทศไทย และการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์  ซึ่งต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องเลี้ยงตัวเองจึงต้องส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัย                    
โดยใช้แหล่งทนุจากภายนอก และจัดโครงการอบรม  สมัมนาให้แก่หน่วยงานภายนอก  เพ่ือหารายได้เข้า
หน่วยงาน  เช่น  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  จัดอบรมภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  เป็นต้น 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ควรมีแผนและมาตรการเร่งรัดให้คณาจารย์ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว 
 4. คณะต้องมีการทบทวนนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และโครงการทุกปีเพ่ือประเมินและพัฒนาตนเอง 
 5. คณะต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยมขี้อมูลจํานวนนักศึกษา  อัตราการสําเร็จการศึกษา 
การมีงานทําของบัณฑิต  เช่น  คณะพยาบาลศาสตร์ควรมีข้อมูลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการผลิตบัณฑิต                    
ในการดูแลผูส้งูอายุ เป็นต้น 
 6. คณบดีต้องบริหารคณะโดยให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการบริหารหรือบริหารในรูปแบบ 
คณะกรรมการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 7. คณะจะต้องสร้างจุดเด่นของคณะและมีเว็บไซต์ของคณะเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย โครงการ
และกิจกรรมเด่นๆ ใหห้น่วยงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 
 
 
 
   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2560 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
 หน้า 8 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 แก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเป็น  
     “1. ตําแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีไม่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างอัตรากําลังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งระบุตําแหน่งฝ่ายบริหารไว้ได้แก่  อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2. การกําหนดตําแหน่งจะต้องดําเนินการวิเคราะห์ค่างาน : ภาระงานที่รับผิดชอบ/ปริมาณงาน                      
(ที่ไม่มผีู้ปฏิบัติ) คน : คุณสมบัติด้านความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  และเงิน : แหล่งงบประมาณ                 
/จํานวนที่จะต้องใช้ 
 3. หากด้านกฎหมาย ระเบียบไม่สามารถกําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาได้ แต่มีเหตุผลความจําเป็น เช่น  
เกินความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยศึกษาว่าจะสามารถดําเนินการ               
ในรูปแบบและวิธีการซึ่งเป็นการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการดําเนินการ                 
โดยฝ่ายบริหารหรืออธิการบดีเช่นเดียวกับโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาอ่ืนๆ 
 4. ใหฝ้่ายบริหารพิจารณาและนํามาปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบริหารมหาวิทยาลัย กรณีการบริหารงาน
ในช่วงที่ไม่มีผูดํ้ารงตําแหน่งอธิการบดีที่ว่า “การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี” น้ันเป็นเพียงมาตรการ
ช่ัวคราวที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาแต่งต้ังผู้รักษาราชการคนหน่ึงเพ่ือทําหน้าที่อธิการบดีไว้เพียง 180 วัน  
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีน้ันจะไม่สามารถกําหนดนโยบายและแผนงานในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ตลอดจนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าในระยะยาวได้ ซึ่งกรณีการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี  
ถือเป็นการกําหนดโครงสร้างอัตรากําลังการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในระยะยาวด้วย” 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 9/2560  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเหน็ชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 ที่ประชุมมมีติเห็นชอบกรอบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ แลว้เพ่ือดําเนินการ
แจ้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทราบ  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร  ตําแหน่งรองอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้น
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการเสนอ   
 นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องกําหนดอัตราค่าตอบแทน
เริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรยีบร้อยแล้ว และสํานักงาน



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

สภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้มหาวิทยาลยัทราบแล้ว และมหาวิทยาลยัมอบกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง
ดําเนินการแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี :  กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร คือ 
    1.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  
    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการ            
แจ้ง สกอ. แลว้  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งต้ัง                   
ที่ปรึกษาอธิการบดี  พ.ศ. ....  ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลยัดําเนินการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ว่าสภามหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการแต่งต้ังที่                   
ปรึกษาอธิการบดีได้หรือไม่ และมีข้อกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือไปยัง สกอ. เพ่ือขอหารือกรณีการออกข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษา
อธิการบดีแล้ว (ตามหนังสือ ที่ ศธ 0561.1 /068 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
จาก สกอ.)  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเบิกค่า                     
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560  
 นายกสภาฯ ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรียบ ร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                
ส่งระเบียบให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วเพ่ือแจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 1,890  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  12 คน  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผูส้ําเร็จการ 
ศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรบัรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศกึษากับใช้เป็นข้อมูล                   
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
         -ไม่มี- 
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 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 พจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้วยคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี ที่ 004/2558 ลงวันที่  28  เมษายน  2558  ซึ่งมสีถานภาพเป็นกรรมการประจําสํานักศิลปะ                    
และวัฒนธรรม ตามความในขอ้ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการ                     
ประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี (ตามความในข้อ 4 วรรคสอง แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  คณะกรรมการประจําสถาบัน  คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก                   
วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547) เมื่อวันที่                 
27  เมษายน  2560 
 ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 5 และข้อ 6 ได้ดําเนินการและเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง “คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม” ทั้งน้ี                        
เพ่ือให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา                  
หน่วยงาน พ.ศ. 2559  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม                   
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559  ข้อ 5 โดยมีหลักการ คือ ให้ผู้อํานวยการ                    
สํานัก/สถาบันเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกควรพิจารณาแต่งต้ัง 
จากผู้มีความรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับหน่วยงานน้ันๆ ด้วย 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ดังน้ี 
 (1) ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม      ประธานกรรมการ 
 (2) นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 (3) นายจงรัก  ทรงรัตนพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 (4) นายณรงค์  เสมียนเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 (5) ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 (6) นางกิตติกร  ไสยรินทร์ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
 (7) นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
 (8) นางสาวนิทัศ  ไหมจุ้ย ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 (9) นางปวริศา  เสาแก้ว ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 (10) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เลขานุการ 
 (11) นางกัญญาภัทร  คงเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 
 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคลอ้งกับนโยบาย 
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2. วางระเบียบ และข้อบังคับภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญ ๆ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นด้านศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม และเรื่องอ่ืนๆ              
ต่อผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่                
ของคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ                              
และข้อบังคับกําหนด หรือตามที่ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมอบหมาย 
  

 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 
 1. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 11/2559 เมื่อวันที่  22       
พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะครุศาสตร์ว่าควรทาบทามผู้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
มาเป็นกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ เพ่ือประสานงานในด้านการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์                     
วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์จงึได้ดําเนินการทาบทาม  นายชุมพล  ศรสีังข์  ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  และได้ตอบรับการทาบทามเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการประจําคณะ                
ครุศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) แล้ว 
 2. ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 
ครุศาสตร์ ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  ได้แต่งต้ัง  นายวชิรศักด์ิ  มัชฌิมาภิโร (ผูแ้ทนจากคณาจารย์                 
ประจํา)  เป็นกรรมการ  น้ัน  เน่ืองจาก  นายวชิรศักด์ิ  มัชฌิมาภิโร  ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองคณบดี                
คณะครุศาสตร ์ ตามคําสั่งฯ ที่ 0468/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560  คณะครุศาสตร์จงึออกประกาศ              
คณะครุศาสตรฯ์ เรื่องรูปแบบและวิธีการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการ                     
ประจําคณะ  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพ่ือดําเนินการเลือกผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา  1 คน เป็น                  
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ซึ่งผลการเลือก                    
ตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ได้แก่ ดร.สมศิริ  พยัคฆรักษ ์
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 3. คณะครุศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ลงวันที่                 
22  พฤศจิกายน  2559  จาก “รองคณบดีฝา่ยวิจัย  บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์”  เป็น “รองคณบดี                 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา”   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์                   
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา                
คณะ พ.ศ. 2559 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ 4.2.1 ทีส่ภาฯ ได้ให้หลักการไว้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ดังน้ี 
 (1) นายชุมพล   ศรีสังข ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ 
 (2) ดร.สมศิร ิ  พยัคฆรักษ ์  (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)   กรรมการ 
 (3) รองคณบดีคณะครุศาสตร ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา   กรรมการ 

 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 9/2557  เมือ่วันที่  23  กันยายน                   
2557  ได้แต่งต้ัง ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่  1  
ตุลาคม  2557  (ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 30 กันยายน 2561) ต่อมา ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  ได้ย่ืน
หนังสือบันทึกข้อความ ลงวันที่  2  มิถุนายน  2560 ขอลาออกจากตําแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  
ต้ังแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2560  จึงเป็นผลให้  ผศ.ณฐัวุฒิ  สุวรรณทิพย์  พ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ ตามความในมาตรา 38 ประกอบมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2560 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ. 2555 ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยให้ดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่คณบดีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 สําหรับกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่เป็นผู้แทนคณาจารย์                          
จากคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 คนน้ัน มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้คณาจารย์ของคณะวิทยาการ                  
จัดการเลือกแล้วปรากฏผลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แนบระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ   
เพ่ือดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจดัการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
 (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประธาน 
 (2) ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 
   16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ พ.ศ. 2547  กรรมการ 
 (3) อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
 (4) ผศ.ชฎาภรณ์  สขุศร ี ผู้แทนคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 (5) อาจารย์ชรินทร์  ฉวาง ผู้แทนคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 (6) ผศ.สมุาลี  จิระจรัส ผู้แทนคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 (7) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 (9) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์                
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 ให้ได้บุคคลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
                  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555                   
มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 
ซึ่งมหาวิทยาลยัได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจบัุน  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ข้อ 17 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น                 
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบ                  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  และเพ่ือให้หลกัสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับ                    
สถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยได้เสนอ 
คณะกรรมการพิจารณา  ดังน้ี 
 (1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่  28  มถิุนายน  2560 
มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.                
2560) ต่อสภาวิชาการ 

(2) สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  2560  มีมติเห็นชอบ              
ให้เสนอหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2560) ดังน้ี 
 1. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ข้อ 8.1 แก้ไขเป็น “นักวิชาการ               
ขั้นสูง” 
 2. หน้า 7 วัตถปุระสงค์ ควรควบรวม (1) กับ (4) เป็นข้อเดียวกัน 
 3. หน้า 7 วัตถุประสงค์ (2) แก้ไขเป็น “มีความรู้  ความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเป็น                 
ธุรกิจที่ย่ังยืน และมีวิสัยทศัน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 4. หน้า 7 วัตถุประสงค์ ควรควบรวม (3) กับ (5) เป็นข้อเดียวกัน 
 5. หน้า 9 ข้อ 2.2 คณุสมบัติผู้เข้าศึกษา ควรเพ่ิมข้อ (3) คอื มีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์ที่ประกาศ กพอ. กําหนด 
 6. หน้า 9 ข้อ 2.2 คณุสมบัติผู้เข้าศึกษา ควรกําหนดให้ผู้ทีจ่บการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ  ต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานด้วย 
 7. หน้า 12 ช่ือรายวิชาเหมือนกับหลักสูตรปริญญาตรี  เช่น การจัดการการตลาด  การจัดการการเงิน 
การจัดการการผลิต  เป็นต้น  ควรควบรวมเป็นรายวิชาเดียวเพ่ือบูรณาการรายวิชา  เช่น  การจัดการการเงิน 
และการผลิต  เป็นต้น 
 8. หน้า 12 แก้ไขช่ือรายวิชาจาก “ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ” เป็น “ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง” 
 9. หน้า 12 แก้ไขช่ือรายวิชาจาก “การจัดการการเปลี่ยนแปลง” เป็น “การจัดการการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยง” 
 10. หน้า 18 รายวิชา Supply Chain Management ให้ตรวจสอบช่ือรายวิชาที่เป็นภาษาไทยให้
ถูกต้อง 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดยให้แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
                  สุราษฎร์ธาน ี: กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก                       
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดเก่ียวกับ “อาจารย์                    
ประจําหลักสูตร” ดังน้ี 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบรหิารหลักสูตร                   
และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน  ติดตาม  ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา  
หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่                    
เปิดสอนไม่น้อยกว่า  5  คน  และทกุคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า  1  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้                         
ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร                    
ที่ได้ประจําอยู่แล้ว  (คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2549)                 
ทั้งน้ี  กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสตูรเท่าน้ัน 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  และเสนอ 
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  กรณีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเลก็น้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน                 
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว  และได้นําเสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3  
กรกฎาคม 2560 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  กรณีการเปลี่ยน               
แปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  : กรณีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  คือ 
 (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยอาจารย์ ดร.วรรณวิชณีย์  ทองอินทราช  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
แทน อาจารย์ลภัสรดา  เนียมนุช  ทีล่าศึกษาต่อ 
 (2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยอาจารย์จุฑารัตน์  ฐิติสวัสด์ิ  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน  อาจารย์ทศันาวดี  
แก้วสนิท  ทีล่าศึกษาต่อ 
 

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
        ปีการศึกษา 2561 และแผนการรบันักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี
        ปีการศึกษา 2561  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                          

พ.ศ. 2547  ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  และเพ่ือให้การรับนักศึกษาปีการศึกษา                       
2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน                     
และท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนด                  
นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2561  พร้อม                    
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการ                         
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2560  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทาง              
การรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561  และแผนการรับนักศึกษา              
ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2561 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยควรจัดทํารายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิตเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

ด้วย 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบแผนและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                       

ปีการศึกษา 2561 
 

4.2.7 พิจารณาเสนอและแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2560              

ได้มีมติเลือก ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน และเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.1/022 ลงวันที่  30  มกราคม  2560 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 กรณีดังกล่าวจะมีช่วงระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีอีกระยะ              
เวลาหน่ึง โดยในทางปฏิบัติจะเป็นกรณี “…ที่จะโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต้ังแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
เป็นต้นไป” ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถกําหนดการท่ีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ที่               
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ต้ังแต่วันที่  7  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  ประกอบกับไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีที่จะรักษาราชการแทน    
เน่ืองด้วยมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดว่า “เมื่ออธิการบดี
พ้นจากตําแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย” 
 เพ่ือให้มีผู้รับผดิชอบบริหารงานมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีและรอง
อธิการบดี ซึ่งตามความในมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให้ 
“สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้องไม่
เกิน 180 วัน” และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  24  มกราคม  2560  ได้มีมติ
แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหร้ักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรง              
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งน้ีไม่เกินวันที่  5  สิงหาคม  
2560 
 อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่ได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
และเพ่ือให้มผีูร้ับผิดชอบบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีอธิการบดี และ        
รองอธิการบดี ซึ่งตามความในมาตรา 33  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
กําหนดให้ “สภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังผู้มีคณุสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอและแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้ังแต่วันที่                    
6  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แต่ทั้งน้ีไม่เกินวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  (ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน) 

มติที่ประชุม 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระน้ี และสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระน้ี 
 

4.2.8 พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทลูฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
                  แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านผีู้ทรงคณุวุฒิ  

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 
2560 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 016/2560 ลงวันที่  14  มถิุนายน  พ.ศ.  2560)  
 2. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  เรือ่งรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ลงวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  โดยมีราย                
ละเอียด  ดังน้ี 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

 (1)  กําหนดคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือ 
 (2)  กําหนดคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิเสนอช่ือ 
 (3)  กําหนดให้มีการเสนอช่ือ  ในระหว่างวันที่  27  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  14   
กรกฎาคม  2560 
 3. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2560  ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รบัการเสนอช่ือฯ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2554 ข้อ 5 และเป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา ปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือมี
คุณสมบัติครบถ้วน  และคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้พิจารณาข้อมูลประวัติ  และผลงาน และความเช่ียวชาญ
ทางสาขาศิลปะและวัฒนธรรม  จึงได้คัดสรรและมีมติให้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือฯ  จํานวน  2  ราย เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ (รายชื่อเรียง
ตามลําดับอักษร) ดังน้ี 

(1)  ศ.ดร.ครองชัย   หัตถา 
(2)  รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหากรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ  เพ่ือจดัอันดับและดําเนินการทาบทามในสาขาศลิปะและวัฒนธรรม                  
และพิจารณามอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีได้รับเลือกจากท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  เพ่ือเสนอช่ือบุคคลที่ตอบรับการทาบทามนําความกราบบังคมทูล ฯ  เพ่ือทรงพระกรุณา                   
โปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนครบวาระ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
 ลําดับที่ 1   ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา   
 ลําดับที่ 2   รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ 
 และมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามความสมัครใจของบุคคลตามลําดับเพ่ือให้ได้รายช่ือ 
เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ  เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป   
  

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2554  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคร้ังที่ 9/2554  เมื่อ
วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 มีมติ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  132   คน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)  

 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 มีมติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  6 คน   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 132  คน  และระดับบัณฑิต                

ศึกษา  จํานวน  6 คน  ดังน้ี 
 (1) ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     5 คน 
  (2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน     1 คน 
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 -ไม่ม-ี  
  

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ   
 1. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา ขอหารือกับสภามหาวิทยาลัย 
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตําแหน่งทางวิชาการ  สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปศึกษา                     
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 ในวันที่  4  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00  น.                        
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                  ผศ.จิตรดารมย์  รตันวุฒิ 
ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


