
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 3/2561 
วันอังคาร ที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2561   

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

13. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

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

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

16. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ 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 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.  ศ.เกียรติคณุ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  นายจรูญ  อินทจาร  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4.  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชุม 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 2.  ดร.กนกรัตณ์  ชลศลิป์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1. ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมร่วมองคมนตรี  
ประกอบด้วยพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท ์ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  พลอากาศเอกชลิต 
พุกผาสุข  พลเอกดาว์พงษ์  รตันสุวรรณ ผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลยัราชภัฏ ในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 
โดย สกอ.ได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ติดตามจํานวน 1 คน เพ่ือเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  
  สําหรับเรื่องน้ีขอเรียนเพ่ิมเติมว่า ทปอ. ได้ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ได้เตรียมการมาก่อน
โดยได้พิจารณากรอบโครงสร้างองค์กร และกระบวนการดําเนินการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะทํางานเตรียมการได้เสนอร่างแนวคิด และ                 
การปฏิบัติไปให้ ทปอ. พิจารณาแล้ว ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 
  โครงสร้างและกระบวนการดําเนินงานโดยสรุป คือ ใหม้ีคณะกรรมการอํานวยการระดับประเทศ     
โดยอาศัยโครงสร้างที่มีอยู่คือ ทปอ. และคณะกรรมการดําเนินงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดย
อาศัยโครงสร้างที่มีอยู่คือ คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทั้งสองระดับให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ หรอืผู้แทน
จากภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เก่ียวข้องร่วมด้วย ภารกิจและหน้าที่ขององค์กร
ตามโครงสร้างน้ี ได้แก่ 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
  1.1 ประมวล คัดเลอืกผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุปย่อให้ทราบแนวคิด หลักการ การปฏิบัติ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขให้ง่ายต่อ
การศึกษา ค้นคว้า ทั้งน้ีให้ดําเนินการต่อไปเป็นรายปีด้วย 
  1.2 ประมวลวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถทําให้เกิดผลที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพ่ือถา่ยทอดเป็นข้อมูลใหม้หาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
นําไปพิจารณาดําเนินงานต่อยอดต่อไป 
 2. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) โดยเน้น              
การจัดการเรียนการสอนหลักวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติ 
  2.1 การจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจเป็นการผลิตบัณฑิต 
  2.2 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ             
ของมหาวิทยาลัย 
 3. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Education 
Management) 
  3.1 การบูรณาการในระดับมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยส่วนราชการ และคณะกับภาคีทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
  3.2 การบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่ภูมิภาคเดียวกัน และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ  และมอบ ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้ติดตาม                      
เพ่ือเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
 

  2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือประเทศไทยและจังหวัดใสสะอาด ดําเนินการโดย 
สํานักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน  
และภาคประชาชน โดยโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 
 โดยมีกําหนดการจัดประชุมสัมมนา และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การดําเนินงานในจังหวัด                       
สุราษฎร์ธานี ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ในขั้นต้นได้ประสานขอความร่วมมือใช้สถานที่จัดประชุม                  
สัมมนาทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 1 วัน มีผู้เข้าสมัมนา จํานวน 250 คน เป็นผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผูแ้ทนจาก
ส่วนกลาง หรอืผู้ที่ส่วนกลางมอบหมายเข้าร่วมอีกประมาณ 30 คน 
 จึงแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยและรักษาราชการแทนอธิการบดีทราบ รายละเอียดทางสํานักงาน                  
กพ. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะประสานต่อไป  
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. ด้วย ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย  และ ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตาม



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ                   
ลงวันที่  15  มีนาคม พ.ศ.  2561   

2. ด้วยที่ประชุมสภาการพยาบาล  ในการประชุม  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 มีมติให้              
การรับรองสถาบันการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต  เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2564) และให้ความเห็นชอบจํานวนรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2564 จํานวน 110 คน/ปี  รายละเอียดตามหนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.
01/05/219 เรือ่งการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ลงวันที่               
28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
  3. ด้วยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  มกํีาหนดการ               
ตรวจเย่ียมพร้อมรับฟังผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้น้อมนําพระราโชบาย              
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน 4 เรื่อง  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การผลิตและการพัฒนาครู  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ  โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมรับการ                  
ตรวจเย่ียมและจัดเตรียมรายงานผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
  4. อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้แต่งต้ังให้ดํารง               
ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชการ ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561                       
เป็นต้นไป 
  5. ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประกาศ ณ วันที่ 10 มนีาคม พ.ศ. 2561  อธิการบดีและ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับตําแหน่งดังกล่าว 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ   
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

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

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2561  โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 2/2561  ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แต่งต้ังบุคคลตามที่  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
แนะนํา 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 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 006/2561 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งใหม้หาวิทยาลัยแจ้ง
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ัง อาจารย์วสันต์ สุทธโส  ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี  เป็นเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 008/2561 เรื่องแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้
มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทน                    
เริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกาํหนด  
อัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ 
ตําแหน่งรองอธิการบดี   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 007/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนด                  
อัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  
เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมคร้ังที่ 1/2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ  
มหาวิทยาลัย   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 005/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธาน 
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรยีบร้อยแล้ว  

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2561 มมีติเห็นชอบออก                
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และในการ               



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้พิจารณารายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการ                
สรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูร                  
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  กรณีการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์   
ประจําหลักสูตรเพ่ิมแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
ฯลฯ 
 แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ มติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการ                
แล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีการศึกษา  1/2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา                
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  จํานวน  360  คน  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ

วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รอง
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ  
วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รอง
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  โดยให้เสนอ“ร่าง”ข้อบังคับ/
ประกาศต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  และคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับเพ่ือพิจารณา  และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับฯ  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศสภาฯ  
เรื่องคุณสมบัติ  วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน                        
สภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                     
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                    
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา ระดับปริญญาตรี  จาํนวน 172  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  1  คน  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สาํเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน                   
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินผลการสอน  ที่ประชุมมีมติ 
  1. เห็นชอบรูปแบบการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนและแบบประเมินผล               
การสอน 
  2. เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลการสอนและลักษณะคุณภาพในการประเมินผลการสอน   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

  3. เห็นชอบรูปแบบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลการสอนและแบบประเมินน้ี ให้ใช้กับ 
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561   
  4. ผู้ทีส่่งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 ให้ใช้รูป                 
แบบการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน แบบประเมนิ หลักเกณฑ์การประเมินและลักษณะ
คุณภาพในการประเมินผลการสอนตามรูปแบบที่กําหนดเดิม  หรือใช้รูปแบบการจัดทําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินผลการสอน  แบบประเมินผลการสอน  หลักเกณฑ์และลักษณะคุณภาพในการประเมิน               
ผลการสอนที่ได้รับความเห็นชอบน้ีโดยอนุโลม 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  และมหาวิทยาลัยมอบกอง              
การเจ้าหน้าที่ดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งทราบและดําเนินการแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

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

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
                   -ไม่ม-ี 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง     
                       บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารง 
ตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 ที่กําหนด “ให้มีการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี” 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  23  มกราคม  พ.ศ.                
2561  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็น
ข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (คําสั่งสภาฯ ที่ 004/2561  ลงวันที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2561) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

เพ่ือปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการให้เป็นไปตามความใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. 2557 หมวด 3 ของผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่ง  ดังน้ี 
 (1) ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ตําแหน่ง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 (2) อาจารย์อนุรัตน์  แพนสกุล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 ได้ดําเนินการและมีมติ ดังน้ี 
 1. กรณ ีดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา 
ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปี 2560 
ที่อธิการบดีใช้ประเมินในฐานะผู้บังคับบัญชา  และผลการประเมินผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์จาก 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และประกอบกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  จึงกําหนด 
ผลการประเมนิเท่ากับร้อยละ 4.5 
    จํานวนเงินที่จะใช้เลื่อนคา่ตอบแทนรายเดือนของ ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
  เงินค่าตอบแทนรายเดือนปัจจุบัน x 4.5      =  จํานวนเงินที่ได้เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน 
          100 
                 66,000 x 4.5       =  2,970  บาท 
                        100 
  จํานวนเงินที่ได้เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน =  2,970  บาท 
 

 2. กรณี  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  คณะกรรมการฯ ได้
พิจารณาข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปี 2560  ที่อธิการบดีใช้ประเมินในฐานะผู้บังคับบัญชา  และประกอบกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสํานัก ปีการศึกษา 2559  ที่มีโครงการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่น  
และมีผลการประเมินมากกว่าปีที่ผ่านมา  จงึกําหนดผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 5 
    จาํนวนเงินที่จะใช้เลื่อนคา่ตอบแทนรายเดือนของ นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ผู้อํานวยการสํานัก               
ศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
  เงินค่าตอบแทนรายเดือนปัจจุบัน x 5        =  จํานวนเงินที่ได้เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน 
          100 
                 40,000 x  5         =  2,000  บาท 
                      100 
  จํานวนเงินที่ได้เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน =  2,000  บาท 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของ                         
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไมเ่ป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีเสนอ  

ทั้งน้ี ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ี  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้ออกจากห้องประชุม 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
 (1) ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน   ตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เลื่อนร้อยละ 4.5 ของ
ค่าตอบแทนรายเดือนก่อนเลื่อนเป็นเงิน 2,970  บาทต่อเดือน 
 (2) นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เลื่อนร้อยละ                          
5.0 ของค่าตอบแทนรายเดือนก่อนเลื่อนเป็นเงิน 2,000 บาทต่อเดือน  

 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบคา่ตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหนง่บริหารซ่ึงไม่เป็น 
                  ข้าราชการ : กรณี  รศ.สณุีย์  ล่องประเสริฐ  ตําแหนง่รองอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2561  
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : 
กรณี  รศ.สุณย์ี  ล่องประเสริฐ  ตําแหน่งรองอธิการบดี  ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการมีหน้าที่ “พิจารณากําหนด
อัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี  รศ.สณุีย์  ล่องประเสริฐ  
ตําแหน่งรองอธิการบดี  โดยดําเนินการตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการ                
จ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.  2557”  
 คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ   
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2561  ได้พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้น                   
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ กรณี  รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ  ตําแหน่งรองอธิการบดี                        
โดยได้พิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่ง 
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.  2557 ข้อ 10 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.สณุีย์  ล่องประเสริฐ ตําแหน่งรองอธิการบดี เดือนละ 60,000  บาท  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะว่า รศ.สุณีย์  ลอ่งประเสริฐ จะต้องลาออกจากอาจารย์ 
ประจําตามสัญญา  เพ่ือมาดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.สุณีย์                  
ล่องประเสริฐ ตําแหน่งรองอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการเสนอ  เดือนละ  60,000  บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
   

4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลยั 
ด้วย  ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง  และ  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา                    

16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ.  2547  ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในคณะกรรมการจัดทํารา่งกฎ ระเบียบและข้อบังคับ และคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561                   
จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

อธิการบดีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราช                 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.   
2561  ปรากฏผลการเลือกต้ัง  ดังน้ี 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ได้แก่                         
ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการสํานักและผู้อํานวยการศูนย์  ได้แก่  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล 

เพ่ือให้มีกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ                 
ดังกล่าว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง               
ก่อนครบวาระ  ดังน้ี 
 1.  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 2.  ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                        

ราชภัฏ พ.ศ. 2547  เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ดังน้ี 
 1.  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 2.  ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป   
  

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน 
             การสอน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
2556 ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ข้อ 17 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น                  
ระยะๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทกุรอบ 5 ปี”  

คณะครุศาสตรไ์ด้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ                 
การเรียนการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  และเพ่ือให้หลักสตูรดังกล่าวสอดคล้อง               
กับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ                       
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                 
หลักสูตรและการเรียนการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรยีน                           
การสอน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังน้ี 
 1. หน้า 12 แผนการรับนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
อาจมีผลกระทบในการรับนักศึกษาในอนาคต  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทาํผลงานทางวิชาการโดยเร็ว 
 2. หน้า 22 รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในคําอธิบายรายวิชาไม่ควร                         
มีคําว่า “พ้ืนฐาน” และคําว่า “Basic” 
 3. หน้า 23 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา ใหม้ีคําว่า “research design” ในคาํอธิบาย                      
รายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 4. หน้า 24 รายวิชาการพัฒนาการเรียนการสอน ควรใช้ศพัท์ทางวิชาการที่ทันสมัย อาทิเช่น 
Outcome-based Education หรือคําว่า outcome-based assessment ซึ่งคําเหลา่น้ีควรนํามาเขียน                   
ลงในหลักสูตรน้ี 

5. หน้า 24 – 25 รายวิชาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย รายวิชาการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาจิตพิสัย และรายวิชาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสยั ควรพิจารณาควบรวมเป็นรายวิชา 
เดียวกัน 
 6. หน้า 27 ใหแ้ก้ไขคําว่า “อิเล็กทรอนิกส์” ให้ถูกต้อง 
 7. หน้า 52 - 53 ให้ปรับตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานในตารางให้ถกูต้อง 
 8. หน้า 104 อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับที่ 9 ในผลงานวิจัยและบทความวิจัยในข้อ 1 และ                       
ข้อ 2 ควรตรวจสอบว่าเป็นผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม ่
 9. หน้า 106 อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับที่ 11 ในผลงานวิจัยและบทความวิจัยในข้อ 2 ควร
ตรวจสอบว่าเป็นผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม ่
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน (หลกัสูตร                 
ปรับปรุง  พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข                   
            ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561) 

 1.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม                   
พ.ศ.  2556  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน                   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสตูรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ข้อ 16 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น                 
ระยะๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทกุรอบ 5 ปี”  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข                
ศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง                    
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้อง                     
กับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ                       
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตร                
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ดังน้ี 
 1. หน้า 2 ควรตรวจสอบข้อมูลจาก ก.พ. ว่าหลักสูตรน้ีผูส้ําเร็จการศึกษาสามารถสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการในตําแหน่งใดได้บ้าง และควรศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานด้วย 
 2. หน้า 9 ปรัชญา  ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญาใหม่โดยนําข้อความใน พ.ร.บ.สาธารณสุขมา                       
ประยุกต์ใช้เพ่ือเขียนเป็นปรัชญา 
 3. ควรกําหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาให้เหมอืนกันทั้งสองวิชาเอก 
 4. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควรเพ่ิม 
ทางเลือกวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหต้รงกับตําแหน่งงานท่ีไปฝึกปฏิบัติงานกับสถาน
ประกอบการมากย่ิงขึ้น 
 5. ใน Curriculum Mapping ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้ ควรทบทวนและปรับปรุง 
ความรับผิดชอบหลักให้มคีวามเหมาะสม 
 6. ควรเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในรูปแบบบรรณานุกรมแบบเดียวกัน  
 7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ควรมีหน้าที่มาพิจารณา                 
ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของหลักสูตร แต่ควรให้ข้อเสนอแนะหรือหลักการในภาพรวมให้
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยควรให้สาํนักส่งเสริมวิชาการฯ  เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่
กลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรก่อนเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.                      
2561)  โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
                  สุราษฎร์ธาน ี: กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก                       
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดเก่ียวกับ “อาจารย์                   
ประจําหลักสูตร” ดังน้ี 
 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลกัสูตร                 
และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน  ติดตาม  ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา         
หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่                           
เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน  และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรในหลกัสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร  โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร                        
ที่ได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549)                 
ทั้งน้ี  กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสตูรเท่าน้ัน 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนํา                
เสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  และ              
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 สภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.08)  กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษา  และปรับเปลี่ยนแผนการเรียน โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                   
ให้ความเห็นชอบ 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติสภาวิชาการแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ปรับเปลีย่นแผนการรับนักศึกษาและปรับเปลี่ยนแผนการเรียน 
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :  กรณีเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร  ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษา  และปรับเปลี่ยน
แผนการเรียน  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์สัญธิพร พุ่มคง เป็น ดร.ขวัญตา พูลสําราญ เน่ืองจาก 
อาจารย์สัญธิพร พุ่มคง ลาออก 
  2. หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารย์พัฒชฎา เสนประดิษฐ์ เป็น ดร.เกวลิน  อังคณานนท์  
เน่ืองจาก อาจารย์พัฒชฎา เสนประดิษฐ์ ลาออก 
 3. ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                     
จากเดิม 40คน/ปีการศึกษา เป็น 60คน/ปีการศึกษาโดยไม่ต้องขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ให้จัดแผนการเรียนเหมือนเดิม คือ 4 ปี แต่                   
ในทางปฏิบัติ นักศึกษาสามารถสําเร็จการศกึษาก่อน 4 ปีได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ไม่ต้อง               
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย   
  

4.2.7 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
         (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) 

 ด้วยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ์  ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่  18 
ธันวาคม  พ.ศ.  2560  มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสตูรไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และไมส่ามารถหาอาจารย์ทดแทนได้ โดยมีการปิดรับนักศึกษา ปีการ                  
ศึกษา 2560 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคาร ที่  16  มกราคม 
2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ต่อสภาวิชาการ 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง : 4.1.7 พิจารณา 
การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา                  
อังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

มติที่ประชุม   
อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) 
 

 4.2.8 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย  
         แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

ด้วย  ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย  ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี  ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.  2561  จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้                 
บริหารไปพร้อมกัน  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล              
ประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2556  ข้อ 7 วรรคสอง  กําหนดให้ดําเนินการให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง                
ใหม่ภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
 อธิการบดีได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
ตามข้อ 5 (3) “ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  ผูอํ้านวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการศูนย์  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” จาํนวน 1 ราย  ได้แก่   
ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด  ตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร ์   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบแต่งต้ัง  ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด  เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
 

 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  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 
วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่  21 มีนาคม พ.ศ.  2561 มีมติเห็นชอบ   
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 574 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่  12  มีนาคม พ.ศ.  2561 มีมติเห็นชอบให้                
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  8  คน  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 574 คน และระดับบัณฑิต                      

ศึกษา  จํานวน  8  คน  
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภา 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราช  
               บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  พ.ศ.  2554 ได้ดําเนินการ                  
เลือกต้ังกรรมการสภาฯ  ตามข้อ 5 (1) และ (4) แห่งข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2561                 
ซึ่งผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังน้ี 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ได้แก่ ผศ.
ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  และ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้อํานวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการสํานักและผู้อํานวยการศูนย์  ได้แก่  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล 
 ทั้งน้ี อธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผล                 
การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ลงวันที่ 15 มีนาคม  
2561 และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ  ผศ.ศริวัฒน์   เฮงชัยโย  และ ผศ.สมทรง  นุ่มนวล ใหม้ี             
ผลต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3)  แหง่พระราช บัญญัติมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
    มติที่ประชุม 

รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ลงวันที่  15  มีนาคม  2561 

 
  

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินคา่ตอบแทนเริ่มตน้ของผูด้ํารงตําแหน่ง               
               บริหารซ่ึงไม่เปน็ข้าราชการ : กรณี รศ.ดร.ชูศกัดิ์  เอกเพชร  ตําแหน่งรักษาราชการแทน 
               อธิการบด ี
 ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญ รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษา 
ราชการแทนอธิการบดีออกจากห้องประชุม 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม               
พ.ศ.  2560  มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  6  สงิหาคม  2560  เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรง                     
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งน้ีไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 (คาํสั่งสภาฯ ที่ 019/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 (ลับ) เมื่อวันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2561 
มีมติเห็นชอบให้  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี โดยให้มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป ฯลฯ (คําสั่ง 
สภาฯ ที่ 003/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร ซึง่ไม่เป็น
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ได้รบัการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการ 
แทนอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา แต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้กําหนดอัตรา             
เงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  :  กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร   
ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2557  ขอ้ 10   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารง 
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                          
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  กรณี  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  ประกอบด้วย 
 1. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรรีังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 4. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 5. อาจารย์ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เลขานุการ 
 7. นายวรชาติ  การเก่ง รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
กรณี  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ในการดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  ต้ังแต่วันที่  6  สิงหาคม  
พ.ศ.  2560  ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
019/2560 ลงวันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 และต้ังแต่วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  ถึงปัจจบัุน                 
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ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  003/2561  ลงวันที ่ 23  มกราคม  พ.ศ.  2561  โดย
ดําเนินการตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ. 2557 
 

 6.2 เพื่อทราบแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
   ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ได้มมีติ
เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล 
ดําเนินการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาบริหารการศึกษา และสาขารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นการเร่งด่วน จากผลการดําเนินการโครงการฯ ข้างต้น คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาระดับสูงที่เน้นการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นฐานปัญญาของประเทศ จึงได้จัดทํา 
แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษายึดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังน้ี 
 ข้อ 1 การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องคํานึงถึงความจําเป็นและความพร้อมในการเปิด                 
หลักสูตร ในการสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นฐานทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ และหรือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  รวมทั้งมีระบบการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม ่
 ข้อ 2 ทิศทางของการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องตามหลักปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
ของสถาบัน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและปริญญาที่ได้รับ สําหรบัสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
ควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับจดุเน้นและบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  นอกจากน้ี                      
ควรพิจารณาทบทวนการกําหนดกลุ่มสถาบันให้ตรงตามบริบทและศักยภาพของแต่ละสถาบัน 
 ข้อ 3 การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกจําเป็นต้องมีกลไกในการควบคุม 
คุณภาพมาตรฐานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้มฐีานการวิจัยที่                 
เข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ระดับนานาชาติ 
 ข้อ 4 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องอยู่บนมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยที่ประกอบด้วยความรู้และความ 
ลุ่มลึกในสาขาการวิจัย การมีทักษะในการกําหนดปัญหาและคําถามการวิจัย รวมท้ังการออกแบบงาน 
วิจัย และดําเนินการวิจัยด้วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยจนสามารถสร้างความรู้ใหม่และเป็น 
ต้นกําเนิดขององค์ความรู้น้ันได้ 
 ข้อ 5 สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องมีธรรมาภิบาลและแสดงความรับผิดชอบกรณีอนุมัติหลักสูตร                        
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และสถาบันอุดมศึกษา                      
จัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ 
 ข้อ 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องเผยแพร่ข้อมูลการจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างรอบด้านครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลน้ันได้ตามความสนใจของตน 
กรณีเผยแพร่ขอ้มูลอันเป็นเท็จนักศึกษาย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 
0591(2)/ว 347 เรื่องแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ของ สกอ.  
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