
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 2/2561 
วันอังคาร ที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561   

ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ร้อยปกีารฝึกหัดครูไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
------------------------------------------------------------------------ 

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.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

15. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
20. อาจารย์วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.  นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
  2.  นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 4.3 
 2.  สิบเอกสมพร  เทียนกระจ่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6347 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1 
 3.  ผศ.พรวิไล  อุ้ยดํารงธรรม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.4 
 4.  ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง รองอธิการบดี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.5 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ใหป้รับระเบียบวาระที่ 4.2.1 เรือ่งพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
รองอธิการบดี  และระเบียบวาระที่ 4.2.2 เรือ่งพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
มาพิจารณาก่อนระเบียบวาระอ่ืนๆ เพ่ือให้มีรองอธิการบดีทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยให ้
อธิการบดีเป็นผู้นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติเห็นชอบ 
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. ด้วยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  มีกําหนดการเพ่ือ 
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ประจําปี
งบประมาณ  2560  ในระหว่างวันที่  5 -7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินเรียบร้อยแล้ว  
  2. ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ทําพิธีเปิดอาคารสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ย้ายจากอาคารเดิมมาอยู่ที่ช้ัน 4  ของอาคาร 
สํานักงานอธิการบดี  ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ห้องประชุมคณะอนุกรรมการ 
ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย  ห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ   
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

  เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอทราบผลการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (ลบั)                
          ครั้งที ่1/2561 เม่ือวันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2561   

  เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านติดภารกิจสําคัญจึงได้เดินทางกลับก่อน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 (ลับ) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 จะแลว้เสร็จ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ขอทราบผลการพิจารณาการแต่งต้ังรักษาราชการแทนอธิการบดีว่าเป็นไปอย่างไร ก่อนที่สภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีในการประชุมครั้งน้ี  โดย รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการ
แทนอธิการบดี  ได้ออกจากห้องประชุม  เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระน้ี  
  ประธาน ได้ช้ีแจงถึงขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาในระเบียบวาระน้ี และที่ประชุมมมีติรับทราบ                 
รายละเอียดดังรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 (ลบั) ในระเบียบวาระที่ 2  
 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมพิจารณา 
  ประธานให้เชิญ  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร   รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ามาในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  และ รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดี จํานวน 5 ราย              
และแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบแต่งต้ังรองอธิการบดี  จํานวน 5 ราย 
  2. เห็นชอบแต่งต้ัง อาจารย์วสันต์  สทุธโส  ตําแหน่งรองอธิการบดี  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันอังคาร ที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2561  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2561  โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 1/2561  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเลือกและ                
แต่งต้ัง ดร.วัฒนา รัตนพรหม  ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.   
2561 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 001/2561 เรื่องแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                 
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้นายกสภา ฯ  ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยแจ้ง                  
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
จิตรกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร                 
บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกต                  
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แลว้เพ่ือแก้ไขหลักสูตรตาม 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการ                     
ประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไป                         
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                    
ภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา                    
วิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  โดยให้ปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรตามข้อสงัเกตและข้อ                    
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.2.2 แล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยจริยธรรม            
การวิจัยในมนุษย์  พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                  
การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์  พ.ศ. 2561   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์  พ.ศ.                
2561 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งระเบียบให้มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่                
เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะ กรรมการกลัน่กรองบุคคลทีส่มควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิประจําปี  2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่น กรองบุคคลท่ีสมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 002/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง              
บุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปี 2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561  ให้นายกสภาฯ                          
ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และสง่คําสั่งให้มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะ กรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน                      
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ      
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น                  
ข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 004/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา                
ปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ.  2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ใหน้ายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้  
กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                    
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา ระดับปริญญาตรี  จาํนวน 143  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  5  คน  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สาํเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน                   
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 

 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 พจิารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่  4  สงิหาคม                     

พ.ศ.  2560 มมีติแต่งต้ัง  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งน้ีไม่เกินวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 (ลับ) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2561 มมีติรับทราบการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ รศ.ดร.                 
ชูศักด์ิ  เอกเพชร มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
พ.ศ. 2547 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.  2560                     
ข้อ 3 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  “มาตรา 45 ใหผู้้รักษาราชการแทนตามท่ี                         
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรแีต่งต้ัง 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่                 
กรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย”  
 รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32                   
และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม                        
มาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                          
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน  5 ราย  ตามรายช่ือและขอ้มูลประวัติที่เสนอในระเบียบ              
วาระน้ี 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามท่ีผู้รักษา                    
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา  จํานวน  5  ราย  ทั้งน้ี  ไมเ่กินจํานวนตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภา                      
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที ่ 21  กุมภาพันธ์                   
2556  (จํานวน 6  ตําแหน่ง)  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังบุคคลตามที่ รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย                    

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีแนะนํา  ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
   (1) รศ.สุณีย์   ล่องประเสริฐ 

 (2) ผศ.ดร.วรรณะ   บรรจง 

 (3) ผศ.สมทรง   นุ่มนวล 

 (4) ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย 

 (5) อาจารย์วสันต์   สทุธโส 
 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ  
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด  
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 เป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเปน็เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ด้วย รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ได้พ้นจากตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 
019/2560 ลงวันที่  4  สิงหาคม  2561) จึงเป็นผลให ้ ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย  พ้นจากตําแหน่งรอง 
อธิการบดี  ตามความในมาตรา 32  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นผลให้  ผศ.ศริวัฒน์  เฮงชัยโย  พ้นจากตําแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 
ไปพร้อมกันด้วย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 (ลับ) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2561 มมีติรับทราบการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของ รศ.ดร.                 
ชูศักด์ิ  เอกเพชร มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
พ.ศ. 2547 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.  2560                         
ข้อ 3  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
ได้แต่งต้ังรองอธิการบดี  ตามคําแนะนําของอธิการบดี 

 รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึง  
แนะนําผู้ตําแหน่งรองอธิการบดี  1 คน  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นเลขานุการ               
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  อาจารย์วสันต์  สุทธโส  ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี                            
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561                                
เป็นต้นไป   
   

4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงนิคา่ตอบแทนเริ่มต้นของผู ้
        ดํารงตําแหน่งบริหาร ซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการ 
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์                

พ.ศ.  2561  ระเบียบวาระที่ 4.2.1  ได้มีมติแต่งต้ัง  รศ.สณุีย์   ล่องประเสริฐ  ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  
ต้ังแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป  ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้าราชการ  และพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทน
เริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี รศ.สณุีย์   ล่องประเสริฐ  ตําแหน่งรอง
อธิการบดี 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                          
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ ตําแหน่งรองอธิการบดี  ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรรีังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ  
 5. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เลขานุการ 
 7. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
กรณี  รศ.สุณย์ี  ล่องประเสริฐ  ตําแหน่งรองอธิการบดี  โดยดําเนินการตามความในระเบียบมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2557   
  

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย                   
ด้วยประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตามประกาศสภาฯ  ฉบับที ่008/2558                   

ลงวันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  ในวันที ่ 26  พฤษภาคม                    
พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                 
พ.ศ. 2558 ข้อ 9 “ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานก่อนประธานครบวาระ 
การดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่า 90 วัน ...”  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม                    
กิจการมหาวิทยาลัย  
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธาน 
2. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 

 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

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

5. ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
6. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 

และเลขานุการ 
 8. นายวรชาติ  การเก่ง  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ให้คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการ                    
สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย                             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และดําเนินการ                   
ให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
                  สุราษฎร์ธาน ี: กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก                 
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดเก่ียวกับ “อาจารย์                   
ประจําหลักสูตร” ดังน้ี 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบรหิารหลกัสูตร                  
และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน  ติดตาม  ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา     
หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่                      
เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน  และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลกัสูตร  ในเวลาเดียวกันไม่ได้                      
ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ                    
หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2549) ทั้งน้ี  กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลกัสูตรเท่าน้ัน 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  และเสนอ 
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  กรณีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเลก็น้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน               



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว  และได้นําเสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  5  
กุมภาพันธ์  2561  และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  กรณกีารปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ิมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล                
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/                   
อาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ิมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร             
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  การนําเสนอข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรเลก็น้อยควรทําเป็นตารางเปรียบเทียบข้อมูลเดิมกับข้อมูล                       
ที่แก้ไข และแนบประวัติส่วนตัวของอาจารย์ประกอบท้ายตารางด้วย 
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  กรณีการปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ิมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ                  
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดังน้ี                  
 1. คณะวิทยาการจัดการ 
 1.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
  - เปลี่ยนจากเดิม อาจารย์จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสด์ิ ซึ่งย้ายไปแทนอาจารย์วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์                 
ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในลําดับที่ 4 เป็น อาจารย์ทัศนาวดี แก้วสนิท  
  - เปลี่ยนจากเดิม อาจารย์แพรวพรรณ ปานนุช ซึ่งลาศึกษาต่อ เป็น อาจารย์ธวัช                 
บุญนวล  
  - เปลี่ยนจากเดิม อาจารย์สุวิมล เวชวิโรจน์ ซึ่งลาออก เป็น อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ 
 1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)                    
เพ่ิมแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 2. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ                     
ระหว่างประเทศ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์                  
ศศิธร  อุชุพงศธร ซึ่งลาออก เป็นอาจารย์ Ms.Joan Janice Orsolino-Martires 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 3.1 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์เพ็ญนภา  สวนทอง                  
ซึ่งลาศึกษาต่อ เป็น อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ 
 3.2 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์ปุณยวีร์                  
หนูประกอบ ซึง่ลาศึกษาต่อ เป็น อาจารย์สุภาวดี  พรหมบุตร 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 3.3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
     - จากเดิม อาจารย์ ดร.จตุพล  ชูจันทร ์ซึ่งเกษียณ เป็น อาจารย์ ดร.นรา  พงษ์พานิช 
  - จากเดิม อาจารย์สิทธิพร  รอดปังหวาน ซึ่งลาศึกษาต่อ เป็น อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา                   
ทิพย์ญาณ 
 3.4 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์จิตราพร  มงคลเคหา                
ซึ่งลาศึกษาต่อ เป็น อาจารย์กฤษมาศ  พันธ์ุมูสิก 
 

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา 
         ปีการศึกษา  1/2561 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
พ.ศ. 2547 ในส่วนของการให้การศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  และเพ่ือให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิต                 
ศึกษา  ปีการศึกษา 2561  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ                  
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และ                      
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา   
2561  เสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้ว                    
และสภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแผนการรับนักศกึษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1                    
ปีการศึกษา  2561  จํานวน  390  คน  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับปรุงแผนการรับนักศกึษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา  2561  จาก 390 คน เป็น  360  คน  เน่ืองจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตร                    
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น ขอเลื่อนกําหนดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ เป็นประจําภาค                      
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561    

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                         
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  จํานวน  360  คน   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดประชุมอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้คําแนะนําแก้ไข                   
ปัญหาให้แก่นักศึกษาให้สําเรจ็การศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561   
จํานวน  360  คน  
  

 4.2.7 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติวิธกีาร 
                  ได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  และการพน้จากตําแหน่งหัวหนา้สํานักงาน 
                  สภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และบคุลากรประจํา 
                  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 13/2560 เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 023/2560  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560)  
 คณะกรรมการ ฯ  ได้ดําเนินการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยได้ออกประกาศ                 
รับสมัครฯ และขยายเวลารับสมัครแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร 
 คณะกรรมการฯ  ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  มีมติ 
เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
คุณสมบัติ  วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ข้อ 3 (2) ดังน้ี 
 “ข้อ 3 (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าไม่                   
น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในตําแหน่งระดับหัวหน้างานหรือหรือหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ไม่น้อย                      
กว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 ปี ในมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดม                  
ศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรบัรอง” 
 โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ เพ่ือพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
27  กุมภาพันธ์  2561  ได้พิจารณา “ร่าง”  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง                      
คุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภา              
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แล้ว   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง                   
คุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภา               
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภา                     

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2554  ข้อ 3 จากคํานิยามคําว่า “หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย” เป็น  
“ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย” 
 2. ควรปรับปรุงแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ  วิธีการ                    
ได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รอง                     
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.  2554 และ                      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (2) เป็น “มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกอง                
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในตําแหน่งระดับหัวหน้างานหรือหรือหน้าฝ่ายหรือ                    
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในงานสภามหาวิทยาลัย     
หรืองานสภาวิชาการ ไม่น้อยกว่า  5  ปี  ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย               
รับรอง” 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะว่าการกําหนดคุณสมบัติผูดํ้ารง                   
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมลูจากกระทรวงศึกษาธิการ                       



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

หรือเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  โดยหน่วยงานอ่ืนๆ ทีม่ีฐานะเทียบเท่ากองของมหาวิทยาลัย                        
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองควรมีคุณสมบัติเหมือนกัน 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง               
คุณสมบัติ  วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                     
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
โดยให้เสนอ “ร่าง”ข้อบังคับ/ประกาศต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
และคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับเพ่ือพิจารณา  และเสนอสภามหาวิทยาลัย                      
พิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 

 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคร้ังที่ 9/2554  เมื่อ
วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  มีมติ  
เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 172 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561 มมีติเห็นชอบ              
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  1  คน  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 172 คน และระดับบัณฑิต                      

ศึกษา  จํานวน  1  คน  
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบบญัชี  สํานักจัดการทรัพย์สนิ  ประจําปงีบประมาณ  
               2560  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่  27  เมษายน  2553                
มีมติให้จัดต้ัง.“สํานักจัดการทรัพย์สิน”.เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย.ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดต้ัง การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดต้ัง การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ  
พ.ศ. 2552 ข้อ 19 กําหนดให้ “ให้รายงานการเงินประจําปี ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี โดยหน่วยตรวจสอบ 
ภายในของมหาวิทยาลัย หรอืโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตในวันสิ้นปีงบประมาณ” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 สํานักจัดการทรัพย์สินได้มีการตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจําปี 2560 ณ วันสิ้นสดุปีงบประมาณ 
คือวันที่  30  กันยายน  2560  โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2560  เพ่ือทราบแล้ว 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบบัญชี สํานักจัดการทรัพย์สิน ประจําปี
งบประมาณ 2560 แล้ว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี สํานักจัดการทรัพย์สินประจําปี
งบประมาณ 2560  
    มติที่ประชุม 

รับทราบ 
  

 5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      ประจําภาคเรียน สาํหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคปกติ หลกัสูตรบริหารธรุกิจ 
      บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
 ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค
เรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ  ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 8,500 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 4,500 บาท  ทั้งน้ี  ใหใ้ช้
สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรม 
เนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 5.3 เพื่อทราบการแต่งต้ังรักษาราชการแทนหัวหนา้สาํนกังานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                            
               สุราษฎร์ธาน ี
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง  ดร.บรรเจิด  เจริญเวช  ให้ดํารงตําแหน่ง 
รักษาราชการแทนหัวหน้าสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมี                 
มติแต่งต้ังหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และจะครบวาระการรักษาราชการแทน  
180 วัน  ในวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
 คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 023/2560 ลง                      
วันที่  22 สิงหาคม  พ.ศ. 2560) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561                
ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  อาจารย์วสันต์  สทุธโส  รักษาราชการรองอธิการบดี  เป็นผู้รักษา  
ราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลยั ในระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรักษาราชการแทน 
และการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. 2557 ข้อ 9 เพ่ือให้การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย               
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในขณะที่ไม่มผีูร้ักษาราชการในช่วงเวลาดังกล่าว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 ทั้งน้ี  ในวันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2561  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  จะเสนอนายกสภา                 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลที่มคีวามเหมาะสมเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 0536/2561 
เรื่องแต่งต้ังรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  21                
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  
 รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ                     
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง  ดร.บรรเจิด  เจริญเวช 
ให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561                               
เป็นต้นไป  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และเห็นชอบแต่งต้ัง  ดร.บรรเจิด  เจริญเวช  ใหร้กัษาราชการแทนหัวหน้าสํานัก                         
งานสภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  เป็นต้นไป  จนกว่าสภามหาวิทยาลัย                     
จะมีมติแต่งต้ังหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 5.4 เพื่อทราบรายงานการเงิน (เงินรายได้) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สิ้นสุด  
      ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน   
      พ.ศ. 2560) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บรักษา                 
เงิน และการจดัทําบัญชี ข้อ 29 ให้ผู้อํานวยการกองคลังจัดทํารายงาน รายรับและรายจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือนและเสนอให้อธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และให้จัดทํา
รายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยทุก ๆ สามเดือน โดยให้จัดทํารายงานรายรับรายจ่าย และฐานะการ               
เงินเปรียบเทียบกับงวดก่อนเพ่ือรายงานอธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และข้อ 30 งบการเงินประจําปีให้กองตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและจัดทํา                  
รายงานการตรวจสอบพร้อมกับการเสนองบการเงินต่ออธิการบดีเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน                        
150 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานการเงิน (เงินรายได้) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สําหรับปี                     
สิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561  พิจารณาแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานการเงิน  (เงินรายได้)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
สุราษฎร์ธานี สิ้นสุด  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30                        
กันยายน  พ.ศ. 2560) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 5.5 เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561                    
  ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 1,088,478,120 บาท (หน่ึงพันแปดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) จําแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 760,575,700 บาท (เจด็ร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 327,902,420 บาท (สามร้อยย่ีสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองพันสี่ร้อยย่ีสิบ
บาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงานสําหรับการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สอดคลอ้งกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 
 มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี  
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดน้ีได้สิ้นไตรมาส 1 ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว้  มหาวิทยาลยัจึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 
เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรพัย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่                     
27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  พิจารณาแล้ว  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ                   
พ.ศ.  2561  ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอน 
 ด้วยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ 
2561 ได้มมีติเห็นชอบรูปแบบการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอน  จึงเสนอสภา                        
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบรูปแบบการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนและแบบประเมิน 
ผลการสอน 
 2. เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลการสอนและลักษณะคุณภาพในการประเมินผลการสอน   
 3. เห็นชอบรูปแบบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนและแบบประเมินน้ี ให้ใช้กับ 
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   
 4. ผู้ทีส่่งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550  ให้ใช้                          
รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน แบบประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินและ                         
ลักษณะคุณภาพในการประเมินผลการสอนตามรูปแบบที่กําหนดเดิม  หรือใช้รูปแบบการจัดทําเอกสาร                            
หลักฐานประกอบการประเมินผลการสอน  แบบประเมินผลการสอน  หลกัเกณฑ์และลกัษณะคุณภาพ                             
ในการประเมินผลการสอนที่ได้รับความเห็นชอบน้ีโดยอนุโลม 
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