รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 11/2561
วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-----------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
3. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
4. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
6. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
7. ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
8. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรญ
ั ทวี
9. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
10. นายชุมพล กาญจนะ
11. อ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
12. อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น
13. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
14. ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

15. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

16. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
17. อ.ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
18. อ.ธาตรี คําแหง
19. อ.ทศพร จินดาวรรณ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20. อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
21. อ.วสันต์ สุทธโส
ผู้ไม่มาประชุม
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.บรรเจิด เจริญเวช
2. นายวรชาติ การเก่ง
3. นางกัตติกา ด้วงศรี
4. นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
5. นางสาวนริศรา ชุมทอง
6. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก
ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. นางธิดารัตน์ มาตรแสง
2. อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา
3. นายวิษณุ แก้วมีวงศ์
4. นางสุพรรณี อนุกูล
5. ผศ.สุรินทร์ สมณะ
6. อ.สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์
7. อ.ดร.เกวลิน อังคณานนท์
8. อ.ดร.เบญจวรรณ คงขน
9. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์
10. ส.อ.สมพร เทียนกระจ่าง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รองอธิการบดี

กรรมการ
เลขานุการ

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ลาประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2
นิติกร
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 , 4.2.4 และ 5.3
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 4.3.1
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.7
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.8
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.9
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11. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.3.1

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี มาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกีฬากอล์ฟ” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้
แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เมื่ อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องทีป่ ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ
1..ด้ว ยอธิ ก ารบดี ได้ ดําเนิ น การให้มีก ารเลื อกตั้ง ผู้ บริ ห ารเป็ นกรรมการสภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
2..ด้ ว ยสํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ พิ จ ารณาและรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (หลักสูตร 1
ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ซึ่งคณะกรรมการสภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่ง
ที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400
– 10,340 บาท รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/291 เรื่องการรับรองคุณวุฒิ ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2561
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ แ จ้ ง เวี ย นรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุ ร าษฎร์ ธ านี ครั้ ง ที่ 10/2561 เมื่ อ วั น อั ง คาร ที่ 30 ตุ ล าคม พ.ศ. 2561 ให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2561 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบ และมอบมหาวิ ท ยาลั ย ไปติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของคณะ
กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบฝ่ายเลขา
นุการ ก.บ.ม. (กองการเจ้าหน้าที่) ดําเนินการ
กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เกี่ยวกับการกําหนดเกณฑ์การแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้ ประเภทคณาจารย์ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แต่งตั้งบุคคลตามที่ ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แนะนํา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้
(1) ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
(2) ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
(3) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
(4) อาจารย์วสันต์ สุทธโส
(5) ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 026/2561 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 30 ตุลาคม
2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์วสันต์ สุทธโส ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี โดยคําแนะนําของ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 027/2561 เรื่องแต่งตั้ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 025/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกสภาฯ ได้ ลงนามในคําสั่ งสภาฯ ที่ 029/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศเรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคล
เพื่ อ เป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทนผู้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ (อยู่ ร ะหว่ า ง
การดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้
ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
และผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และงานวินัยและนิติการไปศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่า
สภามหาวิทยาลัยฯ สามารถปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่มี
อายุเกิน 60 ปีได้หรือไม่ และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบงานวินัย
และนิติการไปศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ ก.บ.ม. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
โดยให้แก้ไขข้อบังคับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส่ ง ข้ อ บั ง คั บ ให้ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง หน่ ว ยงานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบแล้ ว
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดชื่อ
สาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่ง
แก้ไขสาขาวิชาฯ และส่งไปยัง ส.ก.อ. เพื่อเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไปแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว
คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้ว
เสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562).โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.2.8 (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และได้
ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล
ภายนอก ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ ดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบีย บวาระที่ 4.3.1 พิจ ารณาอนุ มั ติใ ห้ ป ริ ญ ญา มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ ป ระชุ ม
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 31 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 8 คน
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 (1) เพือ่ ทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2561
ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ขอรายงานการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังนี้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)

1. ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบเรื่อง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทําให้มี
ผู้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 61 ราย และอยู่ระหว่างการดําเนินการ
อีกจํานวน 64 ราย ซึ่ง ก.พ.ว. ได้จัดประชุมทุกเดือนเพื่อเร่งการดําเนินการ อย่างไรก็ตาม ก.พ.ว.ได้พบปัญหา
คือ ผู้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอาจส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยความรีบร้อนหรือเอกสารไม่ครบถ้วน
ทําให้ต้องตรวจสอบเอกสารเป็นเวลานาน และปัญหาอีกส่วนหนึ่งมาจากการแจ้งสัดส่วนผลงานสําหรับการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ตรงกัน ซึ่งในเดือนธันวาคม 2561 ก.พ.ว. จะจัดการประชุมอีกครั้ง
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือ
หนังสือ พ.ศ. 2561 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้า
ร่วมนําเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ และจะนําเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2561 ต่ อ ไป นอกจากนี้ ค ณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาจํานวนนักศึกษาแรกเข้าที่ลดลง ทําให้ส่งผลต่อการปิดหลักสูตรในอนาคตและภาระ
การสอนของอาจารย์ คณะกรรมการฯ จึงมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดนโยบายควบรวมหลักสูตร
รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากต่างคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง
-ไม่มี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไม่มี4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
มีมติเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และได้มี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขสีประจําสาขาวิชาในพระราชกฤษฎีกา
โดยกําหนดให้คณะใช้แถบสีครุยวิทยฐานะ คณะละ 1 สี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสีประจําสาขาวิชาในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2390/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสีประจําสาขาวิชาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่ อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสีประจําสาขาวิชาในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุร าษฎร์ธานี ได้ดํ าเนิน การพิจ ารณาแก้ไ ขสีป ระจําสาขาวิช าในพระราชกฤษฎี ก าฯ ในการประชุ ม ครั้ง ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 และมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. เห็นชอบให้แก้ไขสีประจําสาขาวิชาในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี โดยกําหนดให้คณะ/วิทยาลัยใช้แถบสีครุยวิทยฐานะ คณะ/วิทยาลัยละ 1 สี มีรายละเอียด ดังนี้
“มาตรา 7 สีประจําคณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(1) คณะครุศาสตร์
สีฟ้า
(2) คณะนิติศาสตร์
สีขาว
(3) คณะพยาบาลศาสตร์
สีเขียว
(4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สีแสด
(5) คณะวิทยาการจัดการ
สีชมพู
(6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีเหลือง
(7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
สีม่วง”
2. มอบเลขานุการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม แก้ไข “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
3. เห็นชอบให้นํา“ร่าง”พระราชกฤษฎีกาฯ ตามที่ได้ปรับแก้ตาม 2. เสนอคณะกรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตามลําดับต่อไป
คณะกรรมการจั ด ทํ า ร่ า งกฎ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2561 เมื่ อ วั น ที่ 18
กันยายน 2561 และครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณา “ร่าง”พระราชกฤษฎีกาฯ แล้วมี
มติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข“ร่าง”พระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้
(1) เห็นควรกําหนดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยให้มีแถบกํามะหยี่สีประจําคณะและวิทยาลัย
และให้มีขลิบริมด้วยเส้นสีเงิน กว้าง 0.3 เซนติเมตร ที่สาบด้านหน้าทั้งสองข้างของครุยวิทยฐานะ
(2) เห็นควรเพิ่มเติมความยาวตอนกลางแขนทั้งสองข้าง ประมาณ 35 - 40 เซนติเมตร เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม เนื่องจากดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตบางท่านมีรูปร่างที่แตกต่างกัน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. แก้ไขสีด้านในของผ้าคล้องคอจากเดิม “ด้านในของผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีเหลืองทอง”
แก้ไขเป็น “ด้านในของผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีแดงด้านขวา และสีฟ้าด้านซ้าย”
2. ให้มหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดสีประจําคณะและวิทยาลัยว่าใช้สีเบอร์อะไร
และให้อธิบายความเป็นมาของคณะ/วิทยาลัยในการกําหนดสีด้วยว่าหมายถึงอะไร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
4.2.2 พิจารณาออก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัด
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....
ตามที่สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2561 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
เนื่องจากหลั กสู ตรดั งกล่ าวไม่มีข้ อบังคับเกี่ยวกั บการบริหารหลักสู ตร และไม่มีระเบียบเกี่ยวกับ
การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการร่วมกับผู้แทนคณะ
พยาบาลศาสตร์ร่วมกันจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. .... และ“ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับ/ระเบียบ และมีมติ
1. เห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
2. เห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการ
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. หน้า 133 ให้ตัดคําว่า “จะได้กําไรต่อหัว” ออก
2. ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ตรวจพิสูจน์อักษรในข้อบังคับ/ระเบียบให้ถูกต้องก่อนเสนอนายกสภาฯ
ลงนาม

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศ
นียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้ อ 7 กํ า หนด “ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
7.1 ประธานคณะกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์
7.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชี
รายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการที่ ก.พ.อ. กํ า หนด
ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน”
เพื่ อ ให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายเป็น
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
2..มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติมในกองการเจ้าหน้าที่เพื่อทําหน้าที่ในการประสานงาน
และรับผิดชอบในงานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีไม่
เพียงพอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา
สัจจานันท์
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต
หนุเจริญกุล
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรรจา
สุวรรณทัต
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์
ยกส้าน
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์
เสรีรังสรรค์
กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย
สัจจพันธุ์
กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก
ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการ
โดยให้มีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
กําหนด
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4.2.4 พิจารณาอนุมัติในหลักการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิเพือ่ ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสํานัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีผขู้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ใช่ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 11.1.5 กําหนด
“การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ.กําหนด หรือบัญชีรายชื่อที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ สําหรับสาขาวิชาที่เสนอขอหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่
เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใ ช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในบังคับบั ญชาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าที่เสนอขอ...” นั้น
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2561 ได้พิจารณากรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา แล้วมีมติให้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติในหลักการ กรณีผู้เสนอผลงานเพื่อ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่ อทํ าหน้ าที่ป ระเมิ นผลงานทางวิ ชาการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบั ญ ชีรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ โดยให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการก่อนแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นอกบัญชีรายชื่อที่ สกอ. กําหนด เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการกรณีผู้เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิช าการไม่ ใ ช่ ข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึ ก ษา ให้ ส ามารถแต่ง ตั้ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อทํ าหน้ า ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ โดยให้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษากํ าหนด และให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการก่อนแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการกรณีผู้เสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ โดยให้มี
คุ ณ สมบั ติเช่ น เดี ย วกับผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิฯ ที่ สํานั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษากํา หนด และให้ผ่ านการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิ ชาการก่อ นแต่งตั้ งเป็ นผู้ทรงคุณวุ ฒิฯ เพื่อตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
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4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.
2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับ
สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)
4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ของสํ า นั ก
มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ กํ า หนดว่ า “หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติ
เห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเพิ่มอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ อาจารย์ ดร.
ญาณิ ศ า บุ ญ จิ ต ร์ เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภาวิชาการ
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเพิ่มอาจารย์
ประจําหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามที่
เสนอ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)

มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) คือ เพิ่มอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ อาจารย์ ดร.
ญาณิ ศ า บุ ญ จิ ต ร์ เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา
2560 ระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ระดั บ คณะ ระดั บ สถาบั น และสํ า นั ก และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ตามคํ า สั่ ง ฯ ที่
1629/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กําหนดให้มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและทํา
การประเมินคุณภาพภายในทุกปี และกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560ฯ ได้ดําเนินการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในระหว่ า งวั น ที่ 9 -10 ตุ ล าคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สํ า นั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี จึ ง ขอเสนอรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จําแนกตามตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 ดังนี้
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
3.34 (พอใช้)
3.44 (พอใช้)
3.66(ดี)
4.22 (ดี)
4.44 (ดี)
4.70(ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00(ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5.00(ดีมาก)
4.67 (ดีมาก)
4.34 (ดี)
4.39(ดี)
4.11 (ดี)
4.12 (ดี)
4.28 (ดี)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 2561
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ประกาศสภาฯ
ฉบั บ ที่ 013/2559 ลงวั น ที่ 27 กั น ยายน พ.ศ. 2559) ตามที่ กํ า หนดในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)

สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. 2556
และมาตรา 49 , 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดํ า เนิ น การกํ า หนด
ขอบข่ายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561) เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง เสนอสภา
มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นดํ า เนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจําปีงบประมาณ 2561
4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเงินรายได้สํานักจัดการทรัพย์สิน (ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561) โดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต และขออนุมัตินาํ ส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเป็น
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
มี ม ติใ ห้จั ด ตั้ง .“สํ า นัก จัด การทรั พ ย์ สิ น”.เป็น หน่ ว ยงานในกํ ากั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย .ตามความในข้อ บัง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง การบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานในกํ า กั บ พ.ศ. 2552
ข้อ 6
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดตั้ง การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ
พ.ศ. 2552 ข้อ 19 กําหนดให้ “ให้รายงานการเงินประจําปี ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี โดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย หรือโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตในวันสิ้นปีงบประมาณ”
สํานักจัดการทรัพย์สินได้มีการตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจําปี 2561 ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ
คือ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น งบประมาณและทรั พ ย์ สิ น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเงินรายได้สํานักจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และขออนุมัตินําส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเป็นหมวดเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจฯ ตามข้อ 10 แห่งระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
รายได้จากการดําเนินภารกิจของสถาบัน พ.ศ. 2547
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเงินรายได้สํานักจัดการ
ทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอนุมัติ
นําส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ตามข้อ 10 แห่งระเบียบสภาประจํา
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้จากการดําเนินภารกิจของสถาบัน พ.ศ. 2547

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)

4.2.10 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แต่งตั้ง นายสมพร ใช้บางยาง เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ต่อมา นายสมพร ใช้บางยาง ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ขอลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ตั้ง แต่วั นที่ 15 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561 จึง มี ผ ลให้ นายสมพร
ใช้บางยาง พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามความในมาตรา 17 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ และวิ ธี ก ารสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง โดย
นํ า ความในข้ อ 6 ข้ อ 7 และข้ อ 8 มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม เว้ น แต่ ว าระของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งนั้นเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน (จากวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เหลืออีก 99 วัน) และเพื่อให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาดํารง
ตําแหน่งแทน นายสมพร ใช้บางยาง ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ (ครบวาระวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล กาญจนะ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
3. อ.ธาตรี คําแหง
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
4. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการ
5. อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
6. นายวรชาติ การเก่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทน นายสมพร ใช้บางยาง ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554
4.2.11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ด้วย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้พ้นจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้พ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับไปพร้อมกัน

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)

อธิการบดีได้ดําเนินการให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ 2642/2554 ลงวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2554 ได้ ม อบอํ า นาจของสภาวิ ช าการให้
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใ ห้
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 170 คน
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 124 คน ดังนี้
(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 10 คน
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 114 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรออกประกาศให้ชัดเจนในเรื่องการค้นคว้าอิสระของระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 170 คน และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 124 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ของ
มหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ. 2561
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติ
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2560 – 30 กันยายน 2561) และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสังเคราะห์ผลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย จํานวน 18 ตัวชี้วัด

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)

มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 48 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการดําเนินการเมื่อสิ้นไตรมาส 4 มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จํานวน 31
ตั ว ชี้ วั ด และมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม่ บ รรลุ ค่ า เป้ า หมาย จํ า นวน 18 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลค่ า คะแนน 4.5192 โดยคณะ
กรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
สังเคราะห์ผลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จัดทําเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพตัวชี้วัด
และเป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไป โดยได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 11/2561 เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 พิจารณา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายทั่วไป ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาเพื่อสํารวจปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณบดีไม่ได้รับทราบข้อมูล และอาจทําให้เกิดปัญหาเรื่อง
การบังคับบัญชาที่ซ้ําซ้อน หรือการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานไม่ตรงกันได้
2. มหาวิทยาลัยได้มีการออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยรองอธิการบดี ซึ่งไม่มีในโครงสร้างการบริหารของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีไม่มีอํานาจในการออกคําสั่งแต่งตั้ง เห็นควรพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนยกระดับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนยกระดับควรจัดทําแผนดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต้องเร่ง
ดําเนินการตัวชี้วัดที่ต้องยกระดับอย่างเร่งด่วนและมีการระบุผู้ดําเนินการหลัก
3. มหาวิทยาลัยควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางการ
ยกระดับฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องทํางานในเชิงปฏิบัติ
4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการยกระดับด้านสวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรโดยเฉพาะ
อาจารย์ประจําตามสัญญา
5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผูพ้ ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ด้วย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงมีผล
ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547
อธิ ก ารบดี ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 โดยได้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 18)

ดําเนินการให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) เกี่ยวกับการกําหนดเกณฑ์การแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้ประเภทคณาจารย์เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2561 มี ม ติ ม อบมหาวิ ท ยาลั ย ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจํ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เกี่ยวกับการกําหนดหนักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ม. ขอรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการใน
เรื่องดังกล่าว ดังนี้
1. ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มีมติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณากํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรเงิ น รายได้ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ
2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเงิน
รายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่
1739/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลบุคลากรเงินรายได้ ตําแหน่ง
อาจารย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเข้าสู่คุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตร แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
(1) บุคลากรเงินรายได้ที่จะได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
(2) การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
(3) บุคลากรเงินรายได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดิมก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนผู้ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว เมื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
สามารถได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขตําแหน่งทางวิชาการได้
3. ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ
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