
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 13/2560 
วันอังคาร ที่  26 กันยายน  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. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

11. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

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

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

14. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์อภิชาติ  โกศล ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
19. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ รองอธิการบดี เลขานุการ 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.  ศ.เกียรติคณุ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4.  นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  

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

 

ผู้ร่วมประชุมระเบียบวาระท่ี 1  
1. ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2. ผศ.สุรินทร ์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
5. ดร.กฤษณี   สงสวัสด์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
6. อาจารย์กมลวรรณ  เหล่ายัง อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาติการท่องเที่ยว 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 1 
 2.  ศ.ดร.สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน  
   ผลงานของมหาวิทยาลัย ผู้เขา้ช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  อาจารย์ธวัช  บุญนวล ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี                
    คณะวิทยาการจัดการ ระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 4.  ดร.อนุมาน  จันทวงศ ์ ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี                
    คณะวิทยาการจัดการ ระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 5.   ผศ.สุรินทร์  สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 6.  ดร.กฤษณ ี  สงสวัสด์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 -ไม่ม-ี 
  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่ม-ี 
  เรื่องที่ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. ด้วย ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง  และ ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตาม
มาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ                 
ลงวันที่  28  สงิหาคม  พ.ศ.  2560 
  2. ด้วย ผศ.นรนิทร์  สุขกรี ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 
10 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เน่ืองจากขาด 
คุณสมบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 ข้อ 8 (6)  มหาวิทยาลัย จึงออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแต่งต้ังประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ ลง วันที่                
11 กันยายน  พ.ศ.  2560  ให้ อาจารย์อภิชาติ  โกศล  ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและขออนุญาตให้เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ  
 

เรื่องทีป่ระธานให้คณบดีรายงานผลการดําเนนิงานเสนอที่ประชุมทราบ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ได้รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ                    

การท่องเที่ยว  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวใช้พ้ืนที่สําหรับจัดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ  
 (1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 (2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อําเภอเกาะสมุย  จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมีหน่วยงานในกํากับ ได้แก่  

 (1) ศูนย์การเรยีนรู้การโรงแรมและการท่องเท่ียว  SRU พาวิลเลียน  
 (2) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการเกตเฮาส์วิทยพัฒนา   
3. หลักสูตรที่เปิดสอน 
 (1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
 (2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  
 (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบรกิาร                         

ระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ)  แขนงวิชาการธุรกิจการบิน  และแขนงวิชาโรงแรม 
 4. ปรัชญา “สร้างองค์ความรู้ สู่การท่องเที่ยวที่ย่ังยืน” 
 5. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวกําหนดยุทธศาสตร์เป็น  8  ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารระบบองค์กร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรฐานหลักสูตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตนักจัดการที่มีความเช่ียวชาญด้านปฏิบัติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพอาจารย์และบุคลากร  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานวิจัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริการวิชาการสู่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 เครือข่ายความร่วมมือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการพ้ืนที่  
 6. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านโรงแรม และท่องเทีย่ว โดยให้
ความสําคัญกับสหกิจศึกษา  เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรยีนใน
สถานศึกษาร่วมกับการจัดใหนั้กศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือเพ่ือนักศึกษา              
จะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุน้เคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทํางาน  
 7. ด้านงานวิจัย/งานบริการวิชาการ 
  (1) ร่วมกับ สกว. โครงการวิจัยท้าทายไทย  และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล
ตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี 2559  กลุม่เรื่องนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่  “นวัตกรรมระบบการพัฒนา 
และจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางอารยธรรมศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  
  (2) โครงการสือ่ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์  (Application  Software)  แหล่งท่องเที่ยวชุมชน                
แปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Gis based)   

 (3) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวพระราชดําริฯ  บ้านนํ้าราด  อําเภอ 
คีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 (4) โครงการบริการวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดอนสัก -  
เกาะพะลวย 

8. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
  (1) ช่ือวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  มทีั้งจุดเด่น  แสดงให้เห็นถึงความเป็น  “นานาชาติ”                
แต่ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลทําให้ผู้ที่สนใจเรียนเกิดความกังวลเรื่องภาษาอังกฤษ  และผู้ใช้บัณฑิตเกิดความ
คาดหวังเมื่อพิจารณาจากช่ือว่าบัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยนานาชาติต้องมีความโดดเด่นทางด้านภาษา  ทั้งที ่             
ส่วนใหญ่บัณฑิตสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรไทย  
  (2) การมีสถานที่จัดการเรียนการสอน 2 แห่ง  ทําใหม้ีปัญหาในการบรหิารจัดการ  โดยเฉพาะ              
การเดินทางของอาจารย์และการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
มติที่ประชุม 
รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

 1. ควรสร้างความร่วมมือกับผูป้ระกอบการโรงแรม และทอ่งเที่ยว ในการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ              
งานจริง  
 2. ควรจัดทําหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีนหรือภาษาที่สามที่ใช้ในการทํางานและสื่อสารได้ 
 3. วิทยาลัยนานาชาติฯ ควรพัฒนาสร้างความเป็นนานาชาติของหน่วยงาน โดยมีปัจจัยดังน้ี 
  (1) Staff คือ การเพ่ิมบุคลากรชาวต่างชาติ 
  (2) Studied คือ การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติ 
  (3) Curriculum คือ มีหลกัสตูรที่มีมาตรฐานสากล 
  (4) Media Teacher คือ ใช้การสอนด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 4. ควรพัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพสําหรับการปฏิบัติงาน   

 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2560 ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2560 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 14 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ให้เพ่ิมข้อความในมติที่ประชุมวรรคแรก ดังน้ี “เห็นชอบกรอบวงเงิน

งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 760,575,700 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)” 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 12/2560  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แต่งต้ังบุคคลตามที่ รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แนะนําให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
   1. ผศ.ดร.วรรณะ   บรรจง 
   2. ผศ.สมทรง    นุ่มนวล 
   3. ผศ.ศิรวัฒน์    เฮงชัยโย 
   4. ผศ.จิตรดารมย์   รัตนวุฒิ  
    โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ  
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรง  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    สรุาษฎร์ธานี 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 021/2560 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี                
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งใหม้หาวิทยาลัยทราบ              
และมหาวิทยาลัยได้แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม                     
มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง   ผศ.จิตรดารมย์   รัตนวุฒิ   ตําแหน่งรองอธิการบดี   โดยคําแนะนําของ รศ.ดร.ชูศักด์ิ                    
เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 022/2560 เรื่องแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลง                  
วันที่  22 สิงหาคม 2560 เรยีบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ และ
มหาวิทยาลัยได้แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี :  กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี                  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

(1) กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  
  - รายวิชา SPH0211 กลศาสตร์ 1 และรายวิชา SPH0213 ฟิสิกส์ยุคใหม่ ใหค้งใช้ รหัส ช่ือวิชา 
และคําอธิบายรายวิชาเหมือนเดิม 
  - รายวิชา ESC0110 การสอนวิทยาศาสตร์ และรายวิชา ESC0112 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน
โลกปัจจุบันให้มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาตามท่ีเสนอ 
  - รายวิชา ESC0205 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ปรับช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา  โดยให้ปรับจาก เพ่ือ เป็น และ แทน และปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับช่ือวิชา 
 (2) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ในข้อ 6 ให้ปรับแก้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญา
ตรี พ.ศ. 2552 เป็น พ.ศ. 2558   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัย             
จะดําเนินการทําหนังสือแจ้ง สกอ. ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติ   
 1. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 760,575,700 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)” 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 
    (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 328,529,299 บาท  (สามร้อยย่ีสิบแปดล้านห้าแสน
สองหมื่นเก้าพัน สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  
     (2) สํานักจัดการทรัพย์สิน จาํนวน 66,686,400 บาท (หกสิบหกล้านหกแสนแปดหมืน่หกพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)   
 3. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2561 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบกองนโยบาย
และแผนจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบันต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา                   
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทราบเพ่ือดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 023/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว  และคณะกรรมการสรรหา



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 
กันยายน 2560 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ดร.บรรเจิด เจริญเวช  ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติแต่งต้ังหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 024/2560 เรื่องแต่งต้ังรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแลว้ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้
มหาวิทยาลัยทราบแล้วและมหาวิทยาลัยได้แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 155  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  5  คน  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สาํเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบ
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สาํเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่อง : ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า 
             สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   
สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.นรินทร์  สุขกรี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการในคณะ 
กรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 023/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2560 
 ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่งฯ ที่ 2452/2560 เรื่องแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี (เพ่ิมเติม) ลงวันที ่                 
10  กันยายน  2560  แต่งต้ัง  ผศ.นรินทร ์ สุขกรี  เป็นผูช่้วยอธิการบดี  จึงเป็นผลให้ ผศ.นรินทร์  สขุกรี                
พ้นจากตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และ และข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554
ข้อ 12 กําหนดให้ “ในกรณทีี่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ              
ตามข้อ 11 โดยอนุโลม  เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของประธานหรือกรรมการเหลอือยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
ให้อธิการบดีประกาศให้ผู้ได้รบัคะแนนเสียงเลือกต้ังประเภทเดียวกันและคราวเดียวกันกับผู้พ้นจากตําแหน่ง              
ในลําดับถัดไปเข้าดํารงตําแหน่งแทน...”  โดยในการเลือกต้ังประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เมื่อวันที่               
17 กันยายน  2558  ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ปรากฏว่า  ผศ.นรินทร์  สขุกรี  ได้ 16 คะแนน  
และอาจารย์อภิชาติ  โกศล  ได้  5  คะแนน  มหาวิทยาลัยจงึออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่องการแต่งต้ังประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ลงวันที่  11  กันยายน  2560  ให ้ อาจารย์อภิชาติ 
โกศล  ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 มติที่ประชุม   
เห็นชอบแต่งต้ังประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                      

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 
 

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

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
                   -ไม่ม-ี 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ  
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติใหม้ีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานในตําแหน่งคณบดี  ผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  โดยรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ              
และประเมินผลงานพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทกุปี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 มถิุนายน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการประเมิน                     
ผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  2559 ในระหว่าง                     
วันที่ 29 – 30  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้ว  โดยมผีลการประเมิน  ดังน้ี   

1. ผลการประเมินมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้คะแนน 4.32 ระดับดี  
2. ผลการประเมินคณบดี  ดังน้ี 

  (1) ผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร ์ ได้คะแนน  4.60  ระดับดีมาก 
  (2) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้คะแนน  4.46  ระดับดี 
  (3) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้คะแนน  4.45  ระดับดี 
  (4) ผลการประเมินคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้คะแนน  4.44  ระดับดี 
  (5) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้คะแนน  4.38  ระดับดี 
  (6) ผลการประเมินคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้คะแนน  4.23  ระดับดี 
  (7) ผลการประเมินคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้คะแนน  3.82  ระดับดี   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 19 กันยายน              
พ.ศ.  2560  มีมติรับทราบผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจําปี
งบประมาณ  2559    

จึงรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  
2559  พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
1. ในการประเมินมหาวิทยาลยัครั้งต่อไปขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและเมินผลงาน                

ของมหาวิทยาลัย  ประเมินในเรื่องการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระบรม                  
ราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

2. ควรปรับองค์ประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากข้อ 1 เป็นข้อ 2 
3. สกอ. ได้ออกแบบกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ (Thailand Professional Standards 

Framework) เพ่ือใช้กับทุกมหาวิทยาลัยในการประเมินอาจารย์ มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อม                           
ในเรื่องดังกล่าว 

4. วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้คะแนนการประเมิน 3.82 ซึ่งได้คะแนนน้อยกว่าทุกคณะ ควรใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานได้ 

5. สกอ. กําลังเปล่ียนแปลงเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่าเดิม  มหาวิทยาลัยควร 
เร่งรัดให้อาจารย์ได้ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบ 

ประมาณ  2559   
 

4.2.2 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
1. ตามท่ี ผศ.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ได้ลาออกจากตําแหน่งคณบดี               

คณะวิทยาการจัดการ  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2560  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที ่25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ                   
สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 1  
สงิหาคม  พ.ศ.  2560 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครและการ              
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป                 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี                   
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556  
 3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่                 
25 สิงหาคม  พ.ศ.  2560  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 8 คน  พบว่าทุกคนมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และดําเนินการทาบทาม 
 4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11  
กันยายน  พ.ศ.  2560  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ  และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยา                 
การจัดการใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)  ของผู้ตอบรับการทาบทาม จํานวน 2 ราย และ                      
มีมติเห็นชอบให้    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 (1) อาจารย์ธวัช   บุญนวล   
 (2) ดร.อนุมาน   จันทวงศ์   

    เป็นผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา 
คณะวิทยาการจัดการใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเอกสารแบบประมวลประวัติ  ผลงาน วิสัยทัศน์และนโยบาย                 
พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้เขา้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (รายละไม่เกิน 10 นาที)                  
เพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 มติที่ประชุม 
 เลือกและแต่งต้ัง  ดร.อนุมาน  จันทวงศ์   ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  โดยให้ม ี                      
อํานาจ  หน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายกําหนด ทั้งน้ี                     
ต้ังแต่วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
   

4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลยั 
ด้วย  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  และ  ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตาม                   

มาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ.  2547  ซึง่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ              
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ  และข้อบังคับ และ 
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ในวันที่ 5 สิงหาคม                   
พ.ศ.  2560  จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน                          
เพ่ือให้มีกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระดังกล่าว                
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ                    
วาระ  ดังน้ี 
 1. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 2. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ   
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ.  2547  เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อน                 
ครบวาระ  ดังน้ี 
 1. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 2. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ   
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย  
         แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยตัวแทนผู้บริหารได้พ้นจากตําแหน่ง                          
ก่อนครบวาระ ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2556  ข้อ 7 วรรคสอง  กําหนดให้ดําเนินการให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังใหม่                  
ภายใน  90  วัน  นับแต่วันทีก่รรมการพ้นจากตําแหน่ง 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 อธิการบดีได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556   
ตามข้อ 5 (3) “ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  ผูอํ้านวยการสภาบัน  
ผู้อํานวยการศูนย์  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” จาํนวน 2 ราย ได้แก่  

(1) ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย   ตําแหน่งรองอธิการบดี 
(2) ผศ.นนทชัย  โมรา  ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์    

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  แทนผู้พ้น                 
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ จํานวน  2  ราย  ดังน้ี 

1. ผศ.ศริวัฒน์   เฮงชัยโย  ผู้แทนผู้บริหารฯ   กรรมการ 
2. ผศ.นนทชัย   โมรา  ผู้แทนผู้บริหารฯ   กรรมการ 
ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2563 
 

 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงาน 
                  บุคคลสาํหรบัเงนิรายไดข้องมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  
 ด้วยบุคลากรที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีพันธกิจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย การกําหนดระยะเวลาการจ้างมากกว่า 1 ปี นอกจากจะได้บุคลากรที่มีศักยภาพแลว้ยังเป็น             
การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเป็นขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในการ 
ปฏิบัติหน้าที่  จึงเห็นควรกําหนดระยะเวลาการจ้างให้เหมาะสมตามพันธกิจและหน้าทีเ่พ่ือส่งเสริมสนับสนุน                 
ให้บุคลากรมคีณุภาพเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  จึงดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่  9  สิงหาคม                  
2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “รา่ง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
สําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 
 2. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่  22 
สิงหาคม 2560 มมีติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหาร                 
งานบุคคลสําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ....  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้
บังคับ  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังน้ี 
  (1) กําหนดบุคลากรเป็น 3 ประเภท คือ คณาจารย์ นักวิชาการ และสายสนับสนุน 
  (2) กําหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 3 ปี 
  (3) อัตราค่าตอบแทนตามความจําเป็นของภาระงาน 
  (4) การเลื่อนขัน้เงินเดือนปีละ 2 ครั้ง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ....  เพ่ือออกใช้บังคับต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับเงิน 
รายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2560 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

    

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
                  สุราษฎร์ธาน ี: กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก                    
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดเก่ียวกับ “อาจารย์                  
ประจําหลักสูตร” ดังน้ี 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบรหิารหลักสตูร                  
และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน  ติดตาม  ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา  
หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด                   
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน  และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลักสตูรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้น 
อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  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 9/2560 เมื่อวันที่               
4  กันยายน  2560  และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ 
ฉลองชัย โฉมทอง เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์มนตรี  ด้วงชนะ ที่มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ 
ชยชนน์  โพธ์ิทิพย์ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์สือ เจิงฮว๋า ที่ลาออก และอาจารย์วัชรีญา  
ยะวิเชียร เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์อภิญญา ศิริวรรณ ที่ลาศึกษาต่อ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยอาจารย์ 
อรอําไพ นับสิบ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  : กรณีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  ดังน้ี                  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2558  โดยอาจารย์ 
ฉลองชัย โฉมทอง เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์มนตรี  ด้วงชนะ ที่มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ 
ชยชนน์  โพธ์ิทิพย์ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์สือ เจิงฮว๋า ที่ลาออก และอาจารย์วัชรีญา  
ยะวิเชียร เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์อภิญญา ศิริวรรณ ที่ลาศึกษาต่อ 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดย อาจารย์                  
อรอําไพ นับสิบ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 

 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
                 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  

1.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มนีาคม 2556               
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 
ซึ่งมหาวิทยาลยัได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน 
 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ข้อ 16 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ  
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น                  
ระยะๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทกุรอบ 5 ปี”  
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา                   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบ                 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  และเพ่ือให้หลกัสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับ                  
สถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  โดยสภาวิชาการ                    
ในการประชุมครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที ่ 4  กันยายน  พ.ศ.  2560  มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตร                       
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อสภามหาวิทยาลัย   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                    
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)   

 

 4.2.8 พิจารณาแต่งต้ังประธานและกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ัง 
                  ข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่สูงขึน้แทนผูพ้้นจากตําแหน่ง  

ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ               
วาระ  และเพ่ือให้มีประธานและกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง 
สูงขึ้น  แทนผูพ้้นจากตําแหน่ง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่  13  กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง                
ผศ.สมทรง  นุ่มนวล ตําแหน่งรองอธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ  และ ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด คณบดี
คณะครุศาสตร ์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนคณบดี/ผูอํ้านวยการสํานัก/ผู้อํานวยการสถาบัน เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขั้น 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังประธานและกรรมการกรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร                 
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เสนอ 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังประธานและกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง                 

ตําแหน่งสูงขึ้น แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 2 ราย  ดังน้ี 
 1. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล  รองอธิการบดี   ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด  คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 

 

 4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องสวัสดิการ 
  และสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2543  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยของรัฐโอน
งบประมาณหมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจําของอัตราท่ีว่างที่เคยมีคนครองทั้งหมดไปต้ังจ่ายในหมวด                   
เงินอุดหนุนเพ่ือจ้างบุคลากรทดแทนได้ โดยให้เบิกจ่ายให้ลักษณะเบิกจ่ายขาดเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัย                
ในกํากับเพ่ือให้สามารถนําไปจัดต้ังเป็นกองทุนจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลากรได้  
 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยกําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยนํางบประมาณแผน่ดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป                   
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร ซึ่งกําหนดให้มีการจ่ายเงินกองทุน                       
ในกรณีสําหรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  เงินประจําตําแหน่ง  เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เงินประกันสังคม                            
เงินรางวัล เงินค่าตรวจสุขภาพ และเงินอ่ืนๆ ทีม่หาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
กองทุน 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ขอให้ทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ของพนักงานมหาวิทยาลัยเทียบเคียงกับระบบราชการ โดยให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยให้ครอบคลมุสวัสดิการอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยจงึได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
แนวทางการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้เพ่ิมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
อีก 9 ด้าน และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมมีติเห็นชอบและให้เสนอประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงาน
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บุคคลสําหรับพนักงานมีมติเหน็ชอบร่างประกาศฯ โดยมีข้อเสนอแนะปรับลดสวัสดิการและสทิธิประโยชน์                 
ตามระเบียบราชการ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่  26  
กันยายน พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้มีการแก้ไขบางส่วนและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบ 
ต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องสวัสดิการ               
และสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย  โดยให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สิน
พิจารณาร่างประกาศดังกล่าวก่อนที่มหาวิทยาลัยจะออกประกาศบังคับ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 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  19  กันยายน  พ.ศ.  2560 มีมติเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  105  คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 4  กันยายน  พ.ศ.  2560 มีมติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  2  คน   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 105  คน  และอนุมติัให้ปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  2  คน   
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผูดํ้ารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราช  
  บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  พ.ศ.  2554 ได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการตามข้อ 5 
(1) และ (4) แห่งข้อบังคับดังกล่าว  เพ่ือให้ได้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจาก                
ตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 1. ผลจากการดําเนินการเลือกต้ังตามข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2560  ได้ผู้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ได้แก่  ผศ.ดร.
วรรณะ  บรรจง 
 2. ผลจากการดําเนินการเลือกต้ังตามข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  2560  ได้ผู้ดํารง 
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  และ 
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้อํานวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการสํานักและผู้อํานวยการศูนย์  ได้แก่  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล 
 ทั้งน้ีอธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผล               
การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ลงวันที่ 28 สิงหาคม  
2560 และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง  และ ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ใหม้ี            
ผลต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ   

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องการแต่งต้ังประธานสภา 
                คณาจารย์และข้าราชการ  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.  2558 ให ้ ผศ.นรินทร์  สุขกรี  เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ต่อมา
มหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่งฯ ที่ 2452/2560 เรื่องแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี (เพ่ิมเติม) ลงวันที่  10  กันยายน  
2560  แต่งต้ัง  ผศ.นรินทร์  สุขกรี  เป็นผู้ช่วยอธิการบดี  จึงเป็นผลให้ ผศ.นรินทร์  สุขกรี  พ้นจากตําแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  เน่ืองจากขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 ข้อ 8 (6) กรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ
ข้อ 12 กําหนดให้ “ในกรณทีี่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตาม
ข้อ 11 โดยอนุโลม  เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของประธานหรือกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ให้
อธิการบดีประกาศให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลอืกต้ังประเภทเดียวกันและคราวเดียวกันกับผู้พ้นจากตําแหน่งใน
ลําดับถัดไปเข้าดํารงตําแหน่ง แทน...”  โดยในการเลือกต้ังประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เมื่อวันที่               
17 กันยายน  2558  ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ปรากฏว่า  ผศ.นรินทร์  สขุกรี  ได้ 16 คะแนน  
และอาจารย์อภิชาติ  โกศล  ได้  5  คะแนน  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
เรื่องการแต่งต้ังประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ลงวันที่  11  กันยายน  2560  ให ้ อาจารย์อภิชาติ 
โกศล  ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 

5.3 เพื่อทราบการบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม   

2552  มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  พิจารณาแต่งต้ัง               
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ น้ัน 
 กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอรายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  ถึงวันที่  1  กันยายน พ.ศ.  2560  
โดยมหาวิทยาลัยมีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการและสายสนับสนุน               
ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน 10  อัตรา  (รายละเอียด             
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระน้ี) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)  

 

5.4 เพื่อทราบความก้าวหนา้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการยกระดับการศึกษา              
     และพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบายด้านการศกึษา รัชกาลที ่10 และยุทธศาสตร ์
     ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ตามท่ีอธิการบดีได้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่องพระบรมราโชบาย รัชกาล                
ที่ 10  “ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระบรมราโชบาย  ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579)” จากองคมนตรี  พลเอกดาว์พงษ์  รตันสุวรรณ  โดยมีรัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ   เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ในระหว่างวันที่  14 – 15 กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดยุทธศาสตร์และดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รชักาลที่ 10 โดยได้  
จัดทํายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลยัราชภัฏ ตามพระบรม                  
ราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ให้ความสําคญักับการพัฒนาท้องถิ่น และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ   

 6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2560 ในวันที ่24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00  น.                        
ณ  ห้องผดุงชาติ   อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                  ผศ.จิตรดารมย์  รตันวุฒิ 
ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


