
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 15/2560 

วันอังคาร ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560   
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.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 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. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

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

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

17. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อาจารย์ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 
 



  

 

 

 

21. อาจารย์อภิชาติ  โกศล ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 

22. ผศ.ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
       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 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.สุรินทร ์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 2.  ผศ.พรพรหม  พรหมเมศร์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 3.  ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 และ 4.2.6 
 4.  ดร.ศันสนีย์  เกียรติคีร ี อาจารย์ประจําวิทยาลัยนานาชาติฯ 
   ผู้เขา้ช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 5.  ดร.สิธาธร  นาคพิน อาจารย์ประจําวิทยาลัยนานาชาติฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 6.  ผศ.ดร.สมเจตน์   ผิวทองงาม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 และ 4.2.8 
 7.  ผศ.อัญชลพีร  มั่นคง อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 8.  ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 9.  ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.9 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อ่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม                
สภามหาวิทยาลัย โดยจัดทําวาระและรายละเอียดที่เก่ียวข้องพอสังเขปส่วนเอกสารประกอบการประชุม        
ให้จัดเตรียมไว้ในวันประชุมสภาฯ และนายกสภาฯ  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทําระบบการประชุม



  

 

 

 

อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้เอกสาร โดยต้ังข้อสังเกตว่าสภามหาวิทยาลัยใช้เวลาในการพิจารณาระเบียบวาระ                 
การประชุมหลายช่ัวโมงจึงควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่                 
ละเรื่องเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณา และจัดทําระเบียบวาระสรุปประเด็นในแต่ละเรื่องไม่ควรเกิน                
5 บรรทัด จึงให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการจัดทําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)                
โดยไม่ใช้เอกสารสําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจําปี 2560               
ในระหว่างวันที่  22 – 24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานสรุปข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2560 ดังน้ี 
  (1) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน                 
4,027 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 
  (2) ผู้ เข้าร่วมรับส่งเสด็จฯ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี ช่วย              
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45              
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 8 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตํารวจ                 
ภูธร ภาค 8 ฯลฯ ประชาชนและกลุ่มจิตอาสา  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตรวจเย่ียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและได้ช่ืนชมมหาวิทยาลัยที่ได้จัดงานพิธีพระทานปริญญาบัตรเป็นไป                 
ด้วยความเรียบร้อย 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 14/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน   
ทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 14/2560 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 14/2560  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการ  
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระน้ี โดยให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ



  

 

 

 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับเดิม และในเรื่องระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา                 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด ทั้งน้ีให้มหาวิทยาลัยไปกําหนดมาตรการเร่งรัดตามความเหมาะสม 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภา                
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งข้อบังคับให้หน่วยงาน                
ทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ 
วิธีการได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย           
รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ....        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติวิธีการได้มา               
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติวิธีการ                
ได้มาการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว      
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                
ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ระดับสถาบันและสํานัก และระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ  ระดับสถาบันและสํานัก               
และระดับมหาวิทยาลัย  โดยให้มหาวิทยาลัยไปกําหนดแผนพัฒนาหลังการประเมินให้ชัดเจน 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ แล้ว  และสํานัก                
ประกันฯ ได้แจ้ง สกอ. แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตร                
ไปยัง สกอ. ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตร             
ไปยัง สกอ. ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 
 



  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 112  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  9  คน  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน                
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
  -ไม่ม-ี 
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย

แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย

แต่งต้ัง   
  -ไม่ม-ี 
 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
  -ไม่ม-ี 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
  -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  -ไม่ม-ี 
 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
  4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  .... 
 ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เสนอมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
มหาวิทยาลัยจึงได้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(ตามคําสั่งฯ ที่ 1703/2560 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) และคณะกรรมการฯ ได้จัดทํา“ร่าง”ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เสนอที่ประชุมคณบดี                 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม                 
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษา              
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้ งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26          
กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้มีคณะทํางานพิจารณาจัดทําและตรวจสอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 



  

 

 

 

 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24                 
ตุลาคม  พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ....  ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ....  เพ่ือออกใช้บังคับต่อไป  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ         
ปริญญาตรี พ.ศ.  ....  ดังน้ี 
 1. ข้อ 5.3.1 แก้ไขคําว่า “สถาบันการศึกษา” เป็น “สถานศึกษา” 
 2. ข้อ 38 แก้ไขเป็น “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและมีอํานาจออกประกาศหรือ                
คําสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี”  
 มติที่ประชุม 
 มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... และส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการจัดทํา
ร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับใช้บังคับต่อไป 
 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารตามการแบ่งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือพิจารณาการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
และประกาศมหาวิทยาลัยแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการต้ังหน่วยงานบางหน่วยงาน บุคลากรไม่
สามารถมีความก้าวหน้าตามสายงานได้และสิ้นเปลืองงบประมาณ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ใน
หน่วยงาน จึงได้วิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีอยู่เดิม และหน่วยงานบางหน่วยงานที่มีภาระงานเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและตรงตามภารกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามโครงสร้างตามประกาศเดิมที่สภา
มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้แล้ว และคณะกรรมการฯ ได้เสนอ“ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2560  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22     
สิงหาคม 2560 ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี  
 1. ข้อ 2.1 ควรแก้ไขช่ือหน่วยงานจาก “กลุ่มบริหารงานบุคคล” เป็น “กองการเจ้าหน้าที่” 
 2. ข้อ 2.5 กองคลัง (3) งานงบประมาณ ให้นําไปอยู่ในงานของกองนโยบายและแผน 
 3. ข้อ 2.6 สํานักสภามหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ จัดต้ังเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดสํานัก                
งานอธิการบดี ซึ่งควรใช้ตามโครงสร้างเดิมที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 
 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ และเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ                 
และข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 เพ่ือพิจารณา “ร่าง” ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้ว  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง               
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือออกใช้บังคับต่อไป 



  

 

 

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 
 1. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ แก้ไขจาก “(6) งานความร่วมมือการจัดการศึกษา” เป็น “(6) งานสหกิจ
ศึกษา” 
 2. ให้ตัดข้อ 16 “สํานักจัดการทรัพย์สิน” ออก 
 3. ให้ตัดข้อ 17 “โครงการจัดต้ังสํานักบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น” ออก 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   
 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติ     
การกําหนดกรอบตําแหน่ง ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งเลขที่ 036 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับชํานาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่   
27 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ 
ความสามารถและทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ ชํานาญการ            
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของนางวีณา นวลละออง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับชํานาญการ แล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพ่ือพิจารณา
อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ข้อ 2 (4) กําหนด   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง นางวีณา  นวลละออง ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 036  
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติแต่งต้ัง.นางวีณา..นวลละออง.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.ระดับปฏิบัติการ สังกัด         
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ  
ตําแหน่งเลขที่ 036 
 

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556                
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวถึงปัจจุบัน 



  

 

 

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 8/2560     
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําสรุปการปรับปรุงหลักสูตรไม่เกิน 1 หน้า ในการเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 2. ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ดังน้ี 
  (1) หน้า 101 smart farming ควรใช้คําว่า “เกษตรอัจฉริยะ” 
  (2) หน้า 144 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร เขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง 
ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  (3) หน้า 145 งานวิจัยของว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี ให้เปลี่ยนช่ือสกุลเป็นภาษาอังกฤษ   
และการเสนอ poster ไม่นับเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้
พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
บริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าว
จนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี.พ.ศ..2558.ข้อ.16
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล  
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี” 
 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)” โดยได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ



  

 

 

 

กระทรวง ศึกษา ธิการ  เรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .  2552 และ                 
เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                
และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560                
มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ดังน้ี 
  (1) ควรแก้ไขช่ือสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก” 
  (2) หน้า 3 คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ไม่มีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาด้านการโรงแรม แต่มี
งานวิจัยที่เก่ียวข้องด้านการโรงแรม ควรตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือไม่ 
  (3) หน้า 7 ปรัชญา ควรแก้ไขคําว่า “...การปฏิบัติงานด้านการโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ” เป็น     
“...การปฏิบัติงานด้านการโรงแรมท่ีสามารถบริหารจัดการโรงแรมได้” 
  (4) ให้ตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
 2. ดร.สิญาธร  นาคพิน  มีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียวโดยตรงควรให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่หลักสูตรน้ี 
 3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปิดหลักสูตรด้านการจัดการโรงแรมในระดับปริญญาโท และอาจารย์
จะต้องเพ่ิมศักยภาพตนเองเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 4. การฝึกงานของนักศึกษาในโรงแรมควรพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาที่เน้นความ SMART 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
    

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2556  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น “หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)” โดยได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์           
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้
หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ



  

 

 

 

วัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 มีมติ
เห็นชอบให้เสนอหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561)  
ต่อสภามหาวิทยาลัย   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561)   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2561)  ดังน้ี 
 1. หน้า 9 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 ควรเขียนอธิบายเฉพาะศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
การประกอบอาชีพต้องกําหนดว่าจะไปเป็นอาชีพอะไร 
 2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ตรวจสอบว่าได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือไม่ 
 3. หน้า 23 – 27 ควรกําหนดว่าให้เลือกเรียนภาษาจีนฯ 1 ก่อน จึงเลือกเรียนภาษาจีนฯ 2 ได้ และ   
ในภาษาที่สามอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติเหมือนกัน  
 4. คําว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เปลี่ยนเป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง” 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556      
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ  รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560  
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561)  
 
 



  

 

 

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์อยู่หลายหลักสูตรควรมีการควบรวมหลักสูตรและ         
ใช้ เน้ือหารายวิชาร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันและเป็นการ             
สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู 
 2. หน้า 9  ควรเขียนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศว่าการใช้คอมพิวเตอร์         
มีบทบาททางด้านการศึกษาอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีการปฏิรูปการศึกษา.(Educational.reforms).ในการสร้างนักศึกษาที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี และมีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. การเสนอหลักสูตรและระเบียบวาระอ่ืนๆ ควรนําเสนอเป็นบทสรุปไม่เกิน 1 หน้า ประกอบด้วย   
(1) ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (2) ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการมาแล้ว                
มีคณะกรรมการอะไรบ้าง (3) เน้ือหาสรุปโดยสังเขป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้
พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 17 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันที่  27  กันยายน  2560 
มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ต่อสภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 



  

 

 

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) ดังน้ี 
  (1) Learning outcomes ให้เพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยี 
  (2) ผลงานวิจัยและบทความวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้จําแนกว่าเป็นบทความหรืองานวิจัย
  (3) หน้า 24 รายวิชาสัมมนาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ควรเป็นวิชาเอก 
  (4) หน้า 24 และ 25 รายวิชาภาวะผู้นําฯ และรายวิชาความเป็นมืออาชีพฯ ควรควบรวมเป็น
รายวิชาเดียวกัน 
  (5) หน้า 26 รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริการการศึกษา ให้แก้ไขจาก “3(150)” เป็น “3(90)” 
  (6) ควรมีรายวิชาเก่ียวกับนโยบายและแผนการบริหารการศึกษา เป็นวิชาเลือก 
 2. ควรให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ที่หลากหลายสถาบัน  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.9 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้วยคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ที่ 009/2558) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ได้ดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ตามที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการ    
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ .ศ . 2547 ข้อ 4 วรรคสอง ซึ่งข้อบังคับ                
ดังกล่าวถูกยกเลิกโดยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน พ.ศ. 2559 แต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกยังคง
บังคับใช้ต่อไป ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
พ.ศ. 2559  ข้อ 11) 
 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานอาศัยอํานาจ                 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําหน่วยงาน  พ.ศ. 2559  
ข้อ 5 ได้มีหนังสือเรียนอธิการบดีเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามบันทึกข้อความ สํานักวิทยบริการฯ ที่ 333/60 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  
2560 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามท่ีผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังน้ี 
 
 



  

 

 

 

 1. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 3. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ  เปรมสมิทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.ประกาศิต  สิทธ์ิธิติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 6. ผศ.ธัชชัย  เอ้งฉ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
 8. รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2  คน กรรมการ 
 9. นางเอ้ือมพร  แย้มเนตร ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 10. นางเทพินทร์  ภพทวี  ตัวแทนบุคลากร กรรมการ 
 11. นางศันสนีย์  ชูเช้ือ ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ เลขานุการ 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ  
 12. บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้มีอํานาจและหน้าที่ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ  
ประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) วางระเบียบ และข้อบังคับภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญ ๆ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (4) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมาย               
กฎ ระเบียบและข้อบังคับกําหนด  หรือตามที่ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย 
 

 4.2.10 พิจารณาแต่งต้ังรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ด้วยปัจจุบันสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ  สรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิสรรหาอธิการบดี        
สรรหาคณบดี สรรหาผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน และเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
รายงานสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ และภาระงานด้านอ่ืนฯ ที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับปัจจุบันสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยไม่มีรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
ในกรณีหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ น้ัน 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามภารกิจ                
และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอ นายวรชาติ  การเก่ง  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป สังกัด



  

 

 

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง นายวรชาติ  การเก่ง ให้ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามคําแนะนําของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.2.11 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  .... 

 ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล            
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 ข้อ 4 กําหนดคํานิยามคํา
ว่า “อาจารย์” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําหน้าที่สอน วิจัยและบริการ             
ทางวิชาการและให้หมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งทําหน้าที่สอน วิจัยและบริการทางวิชาการเต็มเวลา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด.ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวกําหนดเป็นผลให้บุคลากรเงินรายได้ไม่สามารถเข้า           
สู่ตําแหน่งทางวิชาการได้ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
ได้มีข้อเสนอแนะให้อาจารย์ที่เป็นบุคลากรเงินรายได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมี
สิทธิที่จะเสนอผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการได้ 
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  
2560 มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ที่เป็นบุคลากรเงินรายได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
มีสิทธิที่จะเสนอผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการได้ โดยให้เพ่ิมเติมคํานิยามคําว่า “อาจารย์” ในข้อบังคับ 
ให้หมายรวมถึงบุคลากรเงินรายได้ประเภทคณาจารย์ด้วย 
 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่9/2560    
วันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา                 
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 3)                
พ.ศ. 2560  
 

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะกรรมการ    
บริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี 



  

 

 

 

และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27  
กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤจิกายน  พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ  
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  141 คน 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ                 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 124 คน  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม  
 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 141 คน และอนุมัติให้ปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 124 คน ดังน้ี 
 1. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต    จํานวน     1 คน 
 2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน     3 คน 
 3. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     2 คน 
 4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     2 คน 
 5. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     1 คน 
 6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   จํานวน   115 คน 
  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 5.1 เพื่อทราบการขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ.  
2559 มีมติเลือกและแต่งต้ัง ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่             
1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (ตามคําสั่งสภาฯ  ที่ 019/2559 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559) ต่อมาเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีผลต้ังแต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เน่ืองจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ (ตามบันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
ขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560) 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบแล้วเพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ                 
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ต่อไป  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
    มติที่ประชุม 
 รับทราบการขอลาออกจากตําแหน่งของ  ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 5.2 เพื่อทราบการดําเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม         
การปกครองส่วนท้องถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และลงวันที่      



  

 

 

 

29 พฤษภาคม 2550 น้ัน มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามโครงการ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการ  
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ  ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ มีคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น            
ให้ก้าวไกลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยฯ 
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง 
 2. ผลการดําเนินการตามโครงการฯ  
  (1) ผลการดําเนินการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 - ปี พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 
10 ปี จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาการจัดการการคลัง 
รวม 7 รุ่น สามารถพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 1,089 คน จําแนกเป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง ประกอบ ด้วยนายก และรองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานและรองประธานสภาท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่น 603 คน (ร้อยละ 
62.36) และบุคลากรฝ่ายประจํา ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้าง อปท. 364 คน (ร้อยละ 37.64) ทั้งหมด
เป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง 
  (2) งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือฯ ได้รับจาก
ค่าลงทะเบียนนักศึกษา.คนละ.33,000.บาทต่อปี ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับ          
การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบ                 
ประมาณดําเนินงานในระยะเวลา 10 ปี เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น.98,703,000.บาท.ใช้จ่ายในการดําเนินงาน                 
จัดการศึกษาเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 60,290,000 บาท (ร้อยละ 61.08) และเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยจํานวน
เงินทั้งสิ้น.38,413,000.บาท.(ร้อยละ 38.92) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รายงานการรับ-จ่ายตามระเบียบให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีการศึกษา 
  (3) การประเมินผลการจัดการตามโครงการความร่วมมือฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งดําเนินการ                 
โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา ปรากฏว่านักศึกษาตามโครงการฯ มีความพึงพอใจระดับมากใน                
ด้านปัจจัยนําเข้า ซึ่งประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียน ความเหมาะสมของตํารา/                
เอกสารประกอบการเรียน อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน พึงพอใจระดับดีมากในปัจจัย                 
ด้านกระบวนการ ได้แก่ ความเสมอภาคและเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาตามโครงการฯ                 
การให้บริการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในด้านผลผลิตที่เกิดกับ
นักศึกษา ได้แก่ โครงการน้ีทําให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและงานที่รับผิดชอบ สามารถนําความรู้ไปใช้                 
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนได้ทันที ได้รับการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ทําให้มี                 
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานการทํางานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้น เกิด                 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในวงกว้างและเห็นสมควรสนับสนุนให้มีโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 3. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติ                 
ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)                 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนตามโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งในการดําเนินการตาม                 
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเก่ียวกับการจ่าย               
เงินตามมติคณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 5 ฉบับ ดังน้ี 



  

 

 

 

  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ                 
บริหารและการดําเนินการในการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง                 
ท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 
  (2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ                 
บริหารและการดําเนินการในการจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง                 
ท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550 
  (3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ                 
บริหารและการดําเนินการในการจัดการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม                 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
  (4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ                 
บริหารและการดําเนินการในการจัดการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง                 
ท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 
  (5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ                 
บริหารและการดําเนินการในการจัดการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง                 
ท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 
 มหาวิทยาลัยได้รายงานการรับจ่ายเงินตามระเบียบให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบทุกสิ้นปีการ                 
ศึกษา    
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบการดําเนินโครงการและการปิดโครงการ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบการดําเนินการโครงการและการปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม  
การปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลรายงาน
รายรับรายจ่ายของโครงการเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 5.3 เพื่อทราบการดําเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหม                
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา จํานวน 4 รุ่น ดังน้ี 
  รุ่นที่ 1 เปิดรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2552 สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 95 คน (จากจํานวน
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 229 คน).ส่วนอีก 133 คน พ้นสภาพเน่ืองจากไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนและลาออก 
1 คน 
  รุ่นที่ 2 เปิดรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 3/2552 สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 77 คน (จากจํานวน
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 180 คน) ส่วนอีก 103 คน พ้นสภาพเน่ืองจากไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียน 
  รุ่นที่ 3 เปิดรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 3/2553 สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 65 คน (จากจํานวน
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 121 คน) ส่วนอีก 55 คน พ้นสภาพเนื่องจากไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียนและ                 
ลาออก 1 คน 
  รุ่นที่ 4 เปิดรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2555 สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 58 คน (จากจํานวน
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 144 คน) ส่วนอีก 86 คน พ้นสภาพเน่ืองจากไม่ชําระค่าลงทะเบียนเรียน   
  ในระหว่างดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินตามที่คณะ                 
กรรมการกําหนด จํานวน  3  ฉบับ  ดังน้ี   
  1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือเสริมประสิทธิภาพ                 
การบริหารและดําเนินการในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ                 
ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552  
  2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                 
การบริหารและดําเนินการในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ                 
ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553  
  3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจ่ายเ งินค่าตอบแทนเพ่ือเ พ่ิม                 
ประสิทธิภาพการบริหารและดําเนินการในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือ                 
ทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 
 2. ผลการดําเนินการตามโครงการฯ  
  มหาวิทยาลัยฯ มีรายรับคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ 2559 คงเหลือ 334,100 บาท กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการปิดบัญชีเข้าบัญชีกําไรสะสมของงบประมาณ ปี 2559 โดยได้รายงาน                 
อยู่ในงบการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 (30 กันยายน 2559) และหลังจากน้ันยังมีค่าธรรมเนียมต่างๆ                 
ตามโครงการดังกล่าวมาจ่ายในปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 104,200 บาท ซึ่งรายรับในปีงบประมาณ                 
2560 น้ี  ยังไม่ปิดบัญชีในปีงบประมาณ 2560 เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมกลาโหมและมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ปิดโครงการความร่วมมือดังกล่าวแล้ว  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่                 
23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนตามโครงการดังกล่าว 
 
 



  

 

 

 

 3. มหาวิทยาลัยได้รายงานการรับจ่ายเงินตามระเบียบให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบทุกสิ้นปีการศึกษา   
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ปิดหลักสูตรดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ปิดโครงการ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการดําเนินโครงการและการปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบการดําเนินการโครงการและการปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวง 
กลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลรายงานรายรับรายจ่าย                
ของโครงการเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ   
 6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2560 ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.                 
ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
นายวรชาติ  การเก่ง                                 ผศ.ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ 
ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


