
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 12/2561 

วันอังคาร ที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2561   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

11. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

12. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

13. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
18. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายบัญญติั  จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

4.  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทพิย์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              ลาประชุม 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  อ.ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1  
 2.  ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 3.  ผศ.เพชร  ขวัญใจสกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 4.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 , 4.2.5 และ 4.3.1 
 5.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 4.2.7 
 6.  อ.ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3.1  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ด้วยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 8 คน ได้สร้างช่ือเสียงด้านกีฬาให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี จึงมอบเกียรติบัตรเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา ตามรายช่ือ 
ดังน้ี 

(1) นางสาวจุฑามาศ  โขนขํา 
(2) นางสาวรัชดา  ตาหลี 
(3) นางสาวมลธิตา  สมบัติชัย 
(4) นายขจรศักด์ิ  นาคีเภท 
(5) นายภัทรพงศ์  หนูมี 
(6) นายอภิวุฒิ  อนุโสภะ 
(7) นายชัชวิน  พันธ์ผูก 
(8) สิบตรีภาณุวัฒน์  บุญเฟ่ืองฟู 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกําหนดจัดงาน “SRU Sharing 2019” ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม

แบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในวัน
ดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่ช่วงเช้าถึงช่วงค่ํา จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน
ตามกําหนดการดังกล่าว 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2561 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 19 บรรทัดที่ 14 แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย” 
  

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 11/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบงานวินัย             
และนิติการดําเนินการ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาออก  
    (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....  
    (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. .... 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561 และเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. 2561 และระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งข้อบังคับ/ระเบียบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
  นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติในหลักการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมมี
มติอนุมัติในหลักการกรณีผู้เสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้สามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยา 
บรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ โดยให้มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และให้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการก่อนแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือตรวจและประเมินผลงาน
ทางวิชาการ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้ง 
กพว. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทราบแล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว 

คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) คือ เพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ อาจารย์ ดร.
ญาณิศา บุญจิตร์ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และได้ดําเนินการ
แจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้ว
เสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ  2561 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการแจ้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทราบต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของเงินรายได้สํานักจัดการทรัพย์สิน (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และขออนุมัตินําส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเงินรายได้
สํานักจัดการทรัพย์สิน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และอนุมัตินําส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ตามข้อ 10 แห่งระเบียบ
สภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้จากการดําเนินภารกิจของสถาบัน พ.ศ. 
2547 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.10 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง 
คุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 032/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศเร่ืองรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคล
เพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.11 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ เป็นกรรมการในคณะ กรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 033/2561 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทํารา่ง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรียบรอ้ยแล้ว และสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย
ส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 170 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 124 คน 
   สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน               
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         3.1.2 (1) เรื่องสบืเนือ่ง : ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง”  
                             พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาํหรับสาขาวิชา ครุย 
                             วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
                             สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะให้แก้ไขสีด้านในของผ้าคล้องคอจากเดิม “ด้านในของผ้าคล้องคอทํา
ด้วยผ้าหรือแพรสีเหลืองทอง” แก้ไขเป็น “ด้านในของผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีแดงด้านขวา และสีฟ้า
ด้านซ้าย” 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักจัดการทรัพย์สิน ได้จัดทําชุดครุยวิทยฐานะตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... อีกคร้ัง 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... 
 
 3.1.2 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 : ระเบียบวาระที่  
                        4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.2.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นรองอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าบุคคลดังกล่าวได้ถูกสอบสวนทางวินัย และได้ถูกลงโทษ
ตักเตือน ซึ่งอาจมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ข้อ 2 วรรคสาม กําหนดว่า “ในกรณีที่เป็นการ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจาก
ราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการปรับย้ายจากตําแหน่งเดิม และห้ามปรับ
ย้ายกลับไปดํารงตําแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่
มีการลงโทษทางวินัย” (รายละเอียดตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว165 เรื่อง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2561) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้อธิการบดีไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การแต่งต้ัง ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มีคุณสมบัติตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ และเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับเพ่ือพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 3.1.2 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 10/2561 : ระเบียบวาระท่ี  
                      4.2.5 พจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเลื่อนคา่ตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง 
                      ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นขา้ราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดี 
                      คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อํานวยการสํานักศลิปะและวัฒนธรรม  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) และงานวินัยและนิติการไปศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและพิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถ
ปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี              
ได้หรือไม่ และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ   
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายว่าเร่ืองดังกล่าว ก.บ.ม. และงานวินัยและนิติการได้ใช้
ระยะเวลาพิจารณาประมาณสองเดือนแล้ว เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และงานวินัยและนิติการ กรณีการศึกษาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและพิจารณาว่าสภา
มหาวิทยาลัยฯ สามารถปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการท่ีมีอายุ
เกิน 60 ปี ได้หรือไม่ และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ   
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการ  
                              ประชุมครั้งที่ 11/2561 

ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ขอรายงานการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังน้ี  

1. เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานของ ก.พ.ว. ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีการเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 61 คน และผลงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 64 ราย รวมขณะน้ีมีผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 125 คน ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ และเมื่อวันจันทร์ ที่ 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ก.พ.ว. ได้มาจัดโครงการ พบ ก.พ.ว. ครั้งที่ 1 ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้มีการพูดคุย ซักถามประเด็นต่างๆ ที่เป็นเกร็ดความรู้ต่างๆ เก่ียวกับ
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
จํานวนมาก 

2. ด้วยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 ได้พิจารณาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดทําโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
กรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบ เน่ืองจากวารสารยังไม่สมบูรณ์ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนสําหรับแนวทางการ
จัดทําวารสาร คณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปจัดทํานโยบายเก่ียวกับการจัดทําวารสาร
ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีศูนย์หรือสํานักงานของวารสาร เพ่ือเป็นการใช้นโยบายร่วมกันและเป็นสถานท่ี
สําหรับพัฒนามาตรฐานการจัดทําวารสารรวมถึงการพัฒนาบุคลากร และควรจัดทําวารสารเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ ที่สามารถค้นหาคําสําคัญและเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรจัดทํา



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

นโยบายการควบรวมหลักสูตรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการใช้
ทรัพยากรร่วมกันจากต่างคณะ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ  
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -ไม่มี-                    

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว   
 ด้วยคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558 สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกได้ดํารงตําแหน่งครบ 2 ปีแล้ว ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย 
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรคสอง ซึ่ง
ข้อบังคับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2559 แต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกยังคงบังคับใช้
อยู่ต่อไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 
ข้อ 11 
 บัดน้ี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ได้ทําบันทึกข้อความ วิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว ที่ วนช.ส.1440/61 เรื่องขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําคณะ ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
นานาชาติการท่องเที่ยว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
ตามท่ีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเสนอ 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ควรกําหนดให้มีการประชุมทุกเดือน หรือภายในสองเดือนต้อง
กําหนดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เพ่ือช่วยสนับสนุนและให้คําแนะนําในการบริหารงานของคณะ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดังน้ี 

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประธาน 
2. ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

3. รศ.ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
4. นายวรสิทธ์ิ  ผอ่งคําพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
5. นายเรืองนาม  ใจกว้าง ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
7. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2 คน กรรมการ 
8. อ.ดร.ศันสนีย์  เกียรติคีร ี ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
9. อ.ดร.จีรติ  พูนเอียด ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10.  หัวหน้าสํานักงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เลขานุการ 
11.  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ                 
อํานาจและหน้าที่ 

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) กํากับ ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเสนอ
สภาวิชาการ 
 (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของวิทยาลัย
นานาชาติการท่องเที่ยว 
 (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ               
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียวตามท่ีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับกําหนดหรือตามที่คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมอบหมาย 
 

 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2558 ได้แต่งต้ัง นายอนุรัตน์  แพนสกุล ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 002/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) และ
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปีในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการ  โดยให้ดําเนินการ “ภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่ผู้อํานวยการจะครบวาระหรือ
หลังจากผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี”  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่าในอนาคตควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 โดยกําหนดให้มีกรรมการสรรหาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์น้ันๆ 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองประธาน 
 3. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ    กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
 4. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์    กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 5. ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) 
     แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
     พ.ศ. 2547 กรรมการ 
 6. นายวรชาติ  การเก่ง    ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็น
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน หลักสูตรระยะสั้น 
                 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 ด้วยคณะนิติศาสตร์ได้จัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทํา
หลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการศึกษากฎหมายเฉพาะด้าน หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 5 
กันยายน พ.ศ. 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว  
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติให้คณะ
นิติศาสตร์ไปปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 
2561) และนําเสนอสภาวิชาการอีกคร้ัง 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้เสนอหลักสูตร
ประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน 
หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้เป็นเฉพาะรายวิชาที่สนใจ 
2. ควรให้ใช้ช่ือประกาศนียบัตรตามช่ือของกฎหมายที่เรียน เช่น ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ 
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณาจุดคุ้มทุนของหลักสูตร โดยพิจารณาจากจํานวนผู้ลงทะเบียน

เรียน หากลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามจํานวนที่ต้ังเป้าหมายไว้จะคุ้มทุนหรือไม่ 
4. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณารายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ เงินเดือนอาจารย์ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์พิเศษ รวมถึงค่าเดินทางและที่พัก 
5. ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดรายวิชาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. และมีการระบุว่าเมื่อจบหลักสูตร

แล้วสามารถเทียบโอนไปเป็นวุฒิปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้หรือไม่ และให้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติมว่ากรณีต้องการเทียบโอนไปเป็นวุฒิปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอ่ืนได้หรือไม่ 

6. หลักสูตรควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าเมื่อผู้สนใจเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ เพ่ือปรับวุฒิแล้ว                   
ก.พ. สามารถเทียบเงินเดือนเพ่ิมขึ้นให้เป็นจํานวนเท่าไหร่ 

7. เน่ืองจากการอนุมัติหลักสูตรเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และขณะน้ีเกณฑ์ของ สกอ.ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง              
คําว่าประกาศนียบัตรในที่น้ี หมายถึง ประกาศนียบัตรมีระดับที่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี แต่หลักสูตรประกาศ 
นียบัตรหลกัสูตรน้ีเป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ดังน้ันให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อบังคับที่ตรงกับหลักสูตรน้ี 
 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  

  

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า “หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ              
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภาวิชาการ 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการ              
โลจิสติกส์ ในแก้ไขข้อมูลในตารางของอาจารย์เมธินี ศรีกาญจน์ ในคอลัมน์สถาบันการศึกษาที่สําเร็จเป็น
ภาษาอังกฤษ และปี พ.ศ. แก้เป็น ปี ค.ศ. ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามท่ี
เสนอ  
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง แทน อาจารย์เมธินี ศรีกาญจน์ 
เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
  

 4.2.5 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ 
                 พ.ศ. ....  

ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทํา “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือ
หนังสือ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ผลิต
เอกสารส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบตําราหรือหนังสือ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ดังน้ี 
 1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. 2561 
 2..คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. 
2561 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 

3. คณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. 2561 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทํา
ตําราหรือหนังสือ พ.ศ. ....  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
1. เปลี่ยนช่ือระเบียบจากเดิมเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตํารา

และหนังสือ พ.ศ. 2561”  
2. ข้อ 4 แก้ไขเป็น “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดทําตําราและหนังสือ ประกอบด้วย 

  4.1 อธิการบดี เป็นประธาน  
  4.2 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากคณะที่มีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะละ 1 คน 
  4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์ ด้านละ 1 คน เป็นกรรมการ 
  4.4 ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  4.5 หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วย 
เลขานุการ 
  4.6 นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน 
  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทําตําราและหนังสือ โดยคําแนะนํา   
ของคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราและหนังสือ พ.ศ. 2561 
 

 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง  
                  สูงขึ้น 
 ตามที่..รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้พ้นจากตําแหน่ง              
รองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นไปพร้อมกันด้วย 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร  
ถิรารางค์กูล ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ที่อธิการบดีมอบหมายให้เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
 เพ่ือให้การประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นมีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
  

4.2.7 พิจารณาข้อหารือเก่ียวกับสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  
 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  
2561 ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งของอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานีพบว่า มีอาจารย์บางรายระบุสัดส่วนการมีร่วมในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับบทความวิจัยไม่
สอดคล้องกันแล้วมีมติให้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอหารือกรณีผู้เสนอผลงานเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระบุสัดส่วนการมีร่วมในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับบทความวิจัยไม่สอดคล้องกันเป็นการ
กระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือไม ่  
 กรณีผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่สอดคล้องกัน  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ให้ตรวจสอบการลงนามรับรองการมีส่วนในผลงานทางวิชาการทุกเรื่องทุกรายการท่ีมีผู้ร่วมงาน
มากกว่า 1 คนอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แบบคําขอรับการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (หรือแบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา) 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และตัวผลงานทางวิชาการฉบับเผยแพร่ ให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามความเป็นจริง  

  ทั้งน้ีเมื่อได้มีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  หากมี
การตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือว่าการกระทํา
ของผู้น้ันเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสม ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และให้
สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทางวินัย 
 2. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบและพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่า กรณีดังกล่าวผู้ขอได้ย่ืนเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยเสนอผลงานทางวิชาการด้วยเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรืองานวิจัยฉบับ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

เผยแพร่และให้ยึดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามผลงานที่ผู้ขอเสนอ หรือตามผลงานที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
พิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด  ซึ่งคณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ซึ่งทําหน้าที่
แทน ก.พ.อ. ได้เคยพิจารณากรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับ
บทความวิจัยไม่สอดคล้องกัน แล้วมีความเห็นว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวควรพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาตามเอกสารหลักฐาน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาข้อหารือกรณีผู้เสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ระบุสัดส่วนการมีร่วมในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับบทความวิจัยไม่สอดคล้องกันเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการหรือไม่  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

1. หากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการมีส่วนร่วมการทําผลงานทางวิชาการ ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
สัดส่วนผลงานเป็นกรณี 

2. ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจเช็คข้อมูลสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการโดยออนไลน์ 
ได้ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบมอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ดําเนินการพิจารณา กรณีผู้เสนอ
ผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระบุสัดส่วนการมีร่วมในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับบทความวิจัยไม่
สอดคล้องกันเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือไม่ โดยให้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกคร้ัง 

 

 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพือ่นําความกราบบังคมทลูฯ เพื่อทรงพระกรณุา  
                 โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเปน็นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สรุาษฎร์ธานี ที่ 025/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  
 2. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน พ .ศ . 2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย                   
เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน                   
พ.ศ. 2561 โดยกําหนดให้ผู้มีสิทธ์ิ ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในเวลาราชการ ณ ห้องสํานักงาน
อธิการบดี ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
    ต่อมาประธานฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องรูปแบบและ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย
กําหนดให้ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือฯ ที่ไปราชการ ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สามารถใช้สิทธ์ิ              
เสนอช่ือฯ ล่วงหน้า และกําหนดให้ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือฯ ที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ ในระหว่างวันที่                  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

20 -21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอ                
เกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบหรือเลือกเพ่ือนําความ
กราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพียง
คนเดียว คือ นายวิชัย ศรีขวัญ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 4 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เลือกบุคคล
ดังกล่าวเน่ืองจากมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 (1) ได้รับความนิยมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับสูงโดดเด่น
แตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับรายอ่ืนๆ 

 (2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานราชการในระดับจังหวัด กอง กรม และกระทรวง  
และเป็นผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการประจําในระดับกระทรวง 

 (3) มีประสบการณ์ในการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย (เคยดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายแห่ง) ตามประวัติที่แนบมา  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกบุคคลเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 ทั้งน้ี ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ี นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกจากห้อง
ประชุม และ รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทําหน้าที่แทนประธานที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ อ.ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ เป็น
กรรมการนับคะแนนการให้ความเห็นชอบเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย

คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยอาจจะกําหนดให้ผู้ที่มีช่ืออยู่ในบัญชี
รายช่ือลําดับที่ 1 – 3 มีสิทธ์ิได้รับการทาบทาม และให้ทาบทามบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยฯ เลือกในลําดับที่ 1 
ก่อน และหากตอบรับการทาบทามให้นําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และหากปฏิเสธการทาบทามให้ทาบทามบุคคลลําดับที่ 2 ต่อไป
เป็นต้น 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเลือก นายวิชัย  ศรีขวัญ  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ  เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกวาระหน่ึง และมอบหมาย 
ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการทาบทาม 
 

 4.2.9 พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
                  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานผีูท้รงคณุวุฒิ 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 029/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

 2. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง คุณวุฒิ แทนผู้พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี  
 (1)  กําหนดคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือ 
 (2)  กําหนดคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิเสนอช่ือและการเสนอช่ือ 
 (3)  กําหนดให้มีการเสนอช่ือ ในระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 3. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณารายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวน 9 ราย และตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหา
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวน 8 ราย มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว และมีผู้
ได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวน 1 ราย ไม่พบข้อมูลประวัติ คือ นายจรัล ภักดีจรัญ จากน้ันคณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมฯ จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

(1) นายโกวิท ศรีไพโรจน์  
(2) ศ.ณรงค์ ใจหาญ 
(3) นายนิสิต ระเบียบธรรม 
(4) ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม 
(5) นายสมควร เรืองวุฒิ 

   โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําข้อมูล ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ ทั้ง 5 ราย                   
เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมคร้ังต่อไปเพ่ือพิจารณากลั่นกรองและสรรหาบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือและหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ิมเติม แล้วจัดทําบัญชีรายช่ือให้ได้จํานวนเป็น 2 เท่า ในสาขากฎหมายเรียง
ตามลําดับตัวอักษรเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554..ข้อ 5 และเป็นบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา ปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือมี
คุณสมบัติครบถ้วน และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาข้อมูลประวัติ และผลงาน และความเช่ียวชาญทาง
สาขากฎหมาย จึงได้คัดสรรและมีมติให้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือฯ จํานวน 2 ราย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ (รายช่ือเรียงตามลําดับอักษร) 
ดังน้ี 

(1)  ศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม 
(2)  นายสมควร  เรืองวุฒิ   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ เพ่ือจัดอันดับและดําเนินการทาบทามในสาขากฎหมาย และพิจารณา
มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการทาบทามบุคคลที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือเสนอช่ือบุคคลที่ตอบรับการทาบทามนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)  

 

ทั้งน้ี ก่อนการประชุมระเบียบวาระน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกจากห้อง
ประชุม  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย ได้แก่ 
 ลําดับที่ 1   นายสมควร  เรอืงวุฒิ   
 ลําดับที่ 2   ศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม 
 และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการทาบทามความสมัครใจของบุคคลตามลําดับเพ่ือให้ได้
รายช่ือเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป   
           

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 366 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 คน ดังน้ี 

(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 10 คน 
(2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน 
(4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 คน 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 366 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน 16 คน  
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

  -ไม่มี- 
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