
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 16/2560 
วันอังคาร ที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2560   

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

ผู้มาประชุม 
1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. 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 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 
21. ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
22. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.  นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
  2.  นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
5. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราวรรณ  บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ศ.ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน  
   ของมหาวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.2.3 
 3.  อาจารย์เอพร  โมฬี อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 4.  อาจารย์สรญั  เพชรรักษ ์ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 5.  ผศ.ดร.สมเจตน์   ผิวทองงาม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 6. ผศ.ดร.จิรศักด์ิ  แซ่โค้ว อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจสําคัญ  ที่ประชุมจึงมอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุม 
 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  -ไม่ม-ี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศ .ดร .ครองชัย  หัตถา เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ . 2560                
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2560   
  2. ด้วย  ดร .พลกฤต  แสงอาวุธ ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                
ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560   
  3. มหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดงาน “SRU Spirit 2017” ในวันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. 2560ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
   (1) เวลา 07.00 น. กิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 
   (2) เวลา 09.00 น. กิจกรรมประชุมบุคลากรและมอบรางวัลเกียรติยศ 
   (3) เวลา 12.30 น. กิจกรรมขบวนพาเหรดและกองเชียร์บุคลากร 
   (4) เวลา 13.00 น. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 
   (5) เวลา 18.00 น. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 
   จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานตามกําหนดการดังกล่าว     
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 15/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 15/2560 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 15/2560  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการ                 
ศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  .... ที่ประชุมมีมติมอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณา “ร่าง” 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... และส่งผล                 
การพิจารณาให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ พิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย               
พิจารณาออกข้อบังคับใช้บังคับต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                
พ.ศ.  .... ต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560                
เพ่ือพิจารณา  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง                
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแบ่ง ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแบ่งส่วนงานภายใน                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยส่งประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งประกาศ                 
ให้หน่วยงานทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ัง  นางวีณา  นวลละออง  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ  สังกัด 
กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  ให้ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
ตําแหน่งเลขที่ 036 
 มหาวิทยาลัยฯ ออกคําสั่งฯ ที่ 3132/2560 เรื่องแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภท
เช่ียวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 และกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและ 
บุคคลที่เก่ียวข้องทราบคําสั่งแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัฯ  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขหลักสูตรตาม 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณา   
ตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเ พ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ .                
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา                 
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขหลักสูตรตาม 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณา
ตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 ดําเนินการตามข้อ 4.2.5 แล้ว 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขหลักสูตรตามข้อ                 
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณา
ตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเ พ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ .                
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ                 
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้พิจารณาแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 ดําเนินการตามข้อ 4.2.7 แล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่ง 
ประกาศให้สํานักวิทยบริการฯ ทราบเพื่อดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบ (ดําเนินการ                 
แล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาแต่งต้ังรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แต่งต้ัง นายวรชาติ  การเก่ง ให้ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่ วันที่                
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามคําแนะนําของหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 030/2560 เรื่องแต่งต้ังรองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ             
แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการ                 
แลว้เสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.11 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งข้อบังคับให้มหาวิทยาลัยทราบ
แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งข้อบังคับให้หน่วยงานทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 141  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  124  คน  
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน                 
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

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

 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 พจิารณาใหค้วามเห็นชอบกรอบการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 

มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ประกาศสภาฯ ฉบับที่ 
013/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559) ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และมาตรา 49 , 50 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการกําหนดขอบข่าย
และวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรอบการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา                
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ                
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 1 การประเมินผลงานของอธิการบดี ควรปรับค่านํ้าหนักผลความสําเร็จจากการนําแนวคิด/

นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ จากเดิม 20 เป็น 40 และควรปรับค่านํ้าหนักผลความสําเร็จตาม
นโยบาย/วิสัยทัศน์ที่อธิการบดีนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จากเดิม 30 เป็น 10 เน่ืองจากผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีในปัจจุบันเป็นผู้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยไว้ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
            และบรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม                
พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าว                
จนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ใน ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตร
ดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม      
โดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาร                 
สนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังน้ี 
 1. หน้า 5 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรมีคําว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
แลนด์ 4.0 การสร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้” อยู่ในเนื้อหา 
 2. หน้า 7 คําว่า “เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน” ควรตัดออก 
 3. หน้า 8 ควรเขียนปรัชญาใหม่ให้สะท้อนถึงความเช่ือและความสําคัญของหลักสูตรที่จะนําไปใช้
ประโยชน์และพัฒนา  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 4. หน้า 8 ข้อ 1.2 ความสําคัญ การใช้คําว่า “งานห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้”
ควรรวบรวมให้ใช้คําเดียวกัน 
 5. หน้า 17 บรรทัดที่ 4 ควรแก้ไขช่ือรายวิชาเป็น “สารสนเทศในบริบทสังคม” 
 6. หน้า 18 บรรทัดที่ 23 ควรแก้ไขช่ือรายวิชาเป็น “การอ่านและการส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์” 
 7. หน้า 33 รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ ควรแก้ไขเป็น “รายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบสารสนเทศและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์” หรือให้นํารหัสวิชาภูมิศาสตร์มาเป็นวิชาเลือก 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตร                
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
   

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจัดการทาง 
            วัฒนธรรม  (หลักสูตรปรบัปรงุ  พ.ศ.  2561) 

 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ        
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
การจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าว
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               
การจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2561)  ดังน้ี 
 1.  หน้า 3 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในช่องตําแหน่งทางวิชาการ สกอ. กําหนดให้ใส่     
(  ) ตําแหน่งทางวิชาการด้านใด 
 2.  ควรให้มีรายวิชาการจัดการนิเวศพิพิธภัณฑ์ 
 3.  หน้า 33 รายวิชาภาพน่ิงและวีดีทัศน์การจัดการทางวัฒนธรรม  คําอธิบายรายวิชา ควรมีคํา 
เก่ียวกับภาพน่ิงอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากปัจจุบันสังคมให้ความสําคัญกับระบบ Online 
 4.  ให้ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในช่ือรายวิชาให้ถูกต้อง  
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสตูรปรับปรุง   
             พ.ศ.  2561) 

 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม                
พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ  รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  

คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร                 
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน                 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลก            
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
13/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ .ศ . 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต                
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังน้ี 
 1. หน้า 6 ข้อ 1.3.1 ควรเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้รวบรัดไม่ต้องลงรายละเอียดมาก 
 2. หน้า 6 ข้อ 1.3.3 ควรเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับ “มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นํา” 
 3. ควรมีรายวิชาพหุวัฒนธรรมความเป็นครู  ซึ่งเป็นการจัดการห้องเรียนควบคู่ กับวัฒนธรรม                 
หรือนําไปใส่ในคําอธิบายรายวิชา หรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณานําไปเป็นรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 

4. หน้า 15 รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน ในการปฏิบัติมีการสอนแบบรวม                 
กลุ่มกัน  ควรแยกกลุ่มครูประถม  มัธยม  อาชีวะ และเด็กพิเศษ  ซึ่งครูแต่ละกลุ่มมีความรับผิดชอบและหน้าที่ 
ที่แตกต่างกัน 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
                  สุราษฎร์ธาน ี: กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก                
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดเก่ียวกับ “อาจารย์               
ประจําหลักสูตร” ดังน้ี 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร                
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา    
หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด                
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอาจารย์
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งน้ี กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่าน้ัน 
 หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา กรณีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน                
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว และได้นําเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 13/2560 เมื่อวันที่               
4 ธันวาคม 2560 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีการปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  (1.1) การปรับคําอธิบายรายวิชาเน่ืองจากเน้ือหารายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าบางส่วน               
ซ้ําซ้อนกับรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และรายวิชา
หลักการจัดการฟาร์มสัตว์นํ้า 
  (1.2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ เป็น         
อาจารย์จีรนันท ์กล่อมนรา แก้วรักษา เน่ืองจาก อาจารย์ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ ลาศึกษาต่อ 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  (2.1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ เป็นอาจารย์ 
วรัญญา ปลอดจินดา เน่ืองจาก อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ ลาศึกษาต่อ 
  (2.2) เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร จากเดิม อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ เป็นอาจารย์ชิโนรส  
ละอองวรรณ  เน่ืองจาก อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ ลาศึกษาต่อ 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
  (3.1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม  อาจารย์ วิรัตน์  ชู นุ้ย  เป็นอาจารย์        
ณาตยาณี  พรมเมือง เน่ืองจาก อาจารย์วิรัตน์ ชูนุ้ย ลาศึกษาต่อ 
  (3.2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์สุทธิพร ขุนทอง เป็น ดร.ดลลักษณ์ 
พงษ์พานิช เน่ืองจาก อาจารย์สุทธิพร ขุนทอง ลาออก 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังน้ี  
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   (1.1) การปรับคําอธิบายรายวิชาเน่ืองจากเน้ือหารายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าบางส่วน ซ้ําซ้อน
กับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และรายวิชาหลักการ
จัดการฟาร์มสัตว์นํ้า 
   (1.2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  จากเดิม  อาจารย์ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์  เ ป็น         
อาจารย์จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา เน่ืองจาก อาจารย์ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ ลาศึกษาต่อ 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   (2.1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ เป็น อาจารย์
วรัญญา ปลอดจินดา เน่ืองจาก อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ ลาศึกษาต่อ 
   (2.2) เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร จากเดิม อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ  เ ป็นอาจารย์                 
ชิโนรส ละอองวรรณ  เน่ืองจาก อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ ลาศึกษาต่อ 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
   (3.1) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  จากเดิม  อาจารย์ วิรัตน์   ชู นุ้ย  เ ป็นอาจารย์        
ณาตยาณี  พรมเมือง เน่ืองจาก อาจารย์วิรัตน์ ชูนุ้ย ลาศึกษาต่อ 
   (3.2) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์สุทธิพร ขุนทอง เป็น ดร.ดลลักษณ์   
พงษ์พานิช เน่ืองจาก อาจารย์สุทธิพร ขุนทอง ลาออก 
 

4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการใช้บริการ    
        หอสมุดกลาง  สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.  .... 
ด้วยมหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบเก่ียวการใช้บริการหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทํา“ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... เสนอมหาวิทยาลัย                 
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบเพ่ือออกใช้บังคับ  
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันที่  28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                 
การใช้บริการหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.  .... ต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ออกใช้บังคับต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้                
บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.  .... 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 มติที่ประชุม 

 มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระน้ี และให้
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา “ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้
บริการหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.  .... ประกอบด้วย ศ.ดร.ชุติมา                 
สัจจานันท์ เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป็นกรรมการ 

 

4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ด้วย รศ .ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน และบัดน้ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศ.ดร.ครองชัย 
หัตถา ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 
2560 (ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560) และเพ่ือให้มีกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ            
ในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

4.2.8 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเปน็เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติ                

แต่งต้ัง ผศ.ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ  ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี เป็นเลขานุการ             
สภามหาวิทยาลัยฯ  (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 014/2560 เรื่องแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2560) ต่อมา ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดี เพ่ือไปทํา
หน้าที่อาจารย์และกรรมการประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอธิการบดีได้อนุญาตให้ลาออกจากตําแหน่ง
รองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วยน้ัน 
 เพ่ือให้มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทนผู้ขอลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง                
ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย ตําแหน่งรองอธิการบดี  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ัง   ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคําแนะนําของอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 

 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติ เห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 200 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 6 คน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 หน้า 4 ลําดับที่ 3 และ 4 มีการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หากผลงานท่ีนักศึกษาส่งไปไม่ได้รับการตีพิมพ์ตามกําหนดการดังกล่าวจะมีผลต่อ
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือไม่ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยต้องบริหารจัดการในเรื่องน้ีด้วย  

มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 200 คน และอนุมัติให้ปริญญา   

ครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 6 คน 
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบหนังสือของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่งขอหารือกรณีออก  
               ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งต้ังทีป่รึกษาอธิการบดี 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.  
2560 มีมติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ว่า
สภามหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดีได้หรือไม่ และมีข้อกฎหมาย
รองรับในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า “สภา
มหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดีได้หรือไม่  และมีข้อกฎหมายรองรับ
ในเร่ืองดังกล่าวหรือไม่อย่างไร” และขอให้ สกอ. แจ้งผลการพิจารณามายังมหาวิทยาลัยทราบ  (ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.1/068 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  พ.ศ.  2560) 

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวแล้ว  
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(2)2.19/13169 เรื่องขอหารือกรณีออก
ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  โดยมีสาระสําคัญ  ดังน้ี 
 “ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไม่ปรากฏว่ามีการกําหนดตําแหน่ง 
ที่ปรึกษาอธิการบดีเอาไว้เป็นการเฉพาะ คงมีแต่กรณีของคณะบุคคลที่กฎหมายกําหนดให้ทําหน้าที่ให้คํา     
ปรึกษาอธิการบดีไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (12) กําหนดให้สภา                 
วิชาการมีอํานาจและหน้าที่ในการให้คําปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย                 
หรืออธิการบดีมอบหมาย  มาตรา 24 (1) กําหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

หรือสภามหาวิทยาลัย  มาตรา 26 (1) กําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
นอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัยยังมีอํานาจและหน้าที่ในการแต่งต้ังกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เป็นต้นว่า 
การบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพย์สินซึ่งเป็นกลไกในการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยได้อีกทางหน่ึง
ด้วย 

ทั้งน้ี หากสภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะกําหนดให้มีตําแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีอาจ               
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ                 
ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวได้ แต่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า ไม่มีลักษณะงานซ้ําซ้อนกับคณะ กลุ่มบุคคล 
หรือตําแหน่งอ่ืน ๆ ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย อน่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
ความเห็นว่า ตําแหน่งในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย            
ได้นําไปอนุโลมใช้กับระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยน้ัน  มีความเหมาะสมสอดคล้อง
ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว  อีกทั้งในธรรมเนียมปฏิบัติหรือแบบแผนในการบริหารราชการ                 
ในระบบราชการ จะไม่กําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานไว้แต่อย่างใด”  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
    มติที่ประชุม 

รับทราบหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(2)2.19/13169 เรื่องขอหารือ
กรณีออกข้อบังคับว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

 

5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี เรื่องผลการเลือกประธานสภา 
     คณาจารย์และข้าราชการ 

 ด้วยประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดเดิม ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง                
2 ปี  มหาวิทยาลัยฯ จึงออกคําสั่งฯ ที่ 2846/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังประธานและกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2560 
 คณะกรรมการเลือกต้ังประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมคร้ังที่ 
1/2560 เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2560 ได้ออกประกาศฯ จํานวน  3  ฉบับ  ได้แก่ 
 1. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการเลือกต้ังประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
 2. เรื่องรายช่ือคณาจารย์ที่มีสิทธ์ิเลือกกรรมการ  ประเภทตัวแทนคณาจารย์ 
 3. เรื่องรายช่ือข้าราชการท่ีมีสิทธ์ิเลือกกรรมการ  ประเภทตัวแทนข้าราชการ 
 ต่อมาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ประธานฯ ได้ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการ
เลือกต้ังประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
เพ่ือเลื่อนกําหนดการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยการเลือกต้ังทั่วไป และการเลือก
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.  
2560 เน่ืองจากในวันดังกล่าวตรงกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี  2560 
 คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการเลือกต้ังประธาน              
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่                
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว  และได้จัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
โดยการเลือกต้ังทั่วไป ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  ห้องกอง               
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ชภัฏพระนคร

5.15 น. 
ง  
   

นการประชุมสภ

ธิการบดี จึงได

ะธานคณะกร
ลือกประธาน
กฉันท์เลือก ด
หาวิทยาลัยรา
ยน พ.ศ. 256
ัยทราบ 

วิทยาลัยราช
ายน  พ.ศ.  2

ประชุมสภาม

ที่ 
23 มก
27 กุม
27 มีน
24 เม
22 พฤ
26 มิถ
24 กร
28 สิง
25 กัน
23 ตุล
27 พฤ
25 ธัน

ยาลัยฯ ทุกวัน
มติที่ประชุมส

วิทยาลัยฯ ค
ร  กรุงเทพฯ

 
 

ภามหาวิทยาลัย

 

ด้ผู้แทนจากค

รรมการเลือ
นสภาคณาจา
ดร.พลกฤต  แ
าชภัฏสุราษฎร
0 

ชภัฏสุราษฎร์
2560 

หาวิทยาลัยรา
 

เดือน 
กราคม 
มภาพันธ์ 
นาคม 
มษายน 
ฤษภาคม 
ถุนายน 
รกฎาคม 
งหาคม 
นยายน 
ลาคม 
ฤศจิกายน 
นวาคม 

 

อังคารสัปดาห
ภามหาวิทยา

ครั้งที่ 1/256

       

ราชภัฏสุราษฎร

ณาจารย์และ

กต้ังฯ เป็นป
ารย์และข้ารา
แสงอาวุธ เป็น
ร์ธานี เรื่องผล

ร์ธานี เรื่องผล

าชภัฏสุราษฎ

ส
ก
ก

ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั
ม.ราชภั

ห์ที่ 4 ของเดือ
ลัย 

61 ในวันที่ 

              
            

ร์ธานี หน้า 15)

ข้าราชการเป็

ประธานจัดก
าชการ ในวัน
นประธานสภา
ลการเลือกปร

ลการเลือกป

ร์ธานี ประจํา

สถานท่ี 
กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ 
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา
ภัฏสุราษฎร์ธา

อน และกําหน

23 มกราคม

         ผศ.ศิร
      ผู้ตรวจร

) 

ปนกรรมการส

ารประชุมกร
นที่ 30 พฤศจิ
าคณาจารย์แล
ระธานสภาคณ

ระธานสภาค

ปี พ.ศ. 2561

หมา

นี 
นี 
นี 
นี 
นี 
นี 
นี 
นี 
นี 
นี 

นดการประชุม

ม 2561 เวล

รวัฒน์  เฮงชัย
รายงานการปร

 

ภาคณาจารย์

รรมการสภา
จิกายน พ.ศ.
ละข้าราชการ
ณาจารย์และ

คณาจารย์แล

1 ดังน้ี 

ยเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอาจ 

ลา 13.00 น

ยโย 
ระชุม 

ย์

า    
.                
ร  
ะ

ละ

.              

 

 


