
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 4/2561 

วันอังคาร ที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2561   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์  อาคารสาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
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.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 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. นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

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

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

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

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
22. อาจารย์วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.  นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร   ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ศ.ดร.สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน 
   ผลงานของมหาวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 และ 4.2.6 
 3.  ผศ.ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 4.  อาจารย์สมชาย  สหนิบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
     ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 5.  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3.1 
 6.  ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง รองอธิการบดี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1 และ 5.2  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประกาศ ณ  วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับตําแหน่งดังกล่าว 
  2. ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมร่วมองคมนตรี 
ประกอบด้วยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข    
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี ผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

เทพยวรางกูร ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 
  องคมนตรีได้ช้ีแจงที่ประชุมเพ่ือทราบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ                
20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สําหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ  
  ผลจากการประชุมเร่ือง “พระราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9                
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปกระบวนการให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. บทบัญญัติและกฎหมาย/ ยุทธศาสตร์ชาติ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 12 
 2. ระเบียบวาระแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ/
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 3. แผนพัฒนาภาค/ จังหวัด (ในพ้ืนที่บริการ)/ กลุ่มจังหวัด 
 4. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 
issues) เป้าประสงค์ (Goals) ยุทธศาสตร์ (Strategies) แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
 5. ปัจจัยแวดล้อม/ ศักยภาพของมหาวิทยาลัย จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 
โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรค (T : Treat ) 
 6. ความริเริ่ม ความจําเป็น ความต้องการของภาคี ได้แก่ ทปอ.(ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ) 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า และชุมชนท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   
 ทั้งน้ี การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และจังหวัด โดยพิจารณาดําเนินการในการใช้องค์ประกอบทั้ง 6 ข้อร่วมกัน  
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ   

  

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว และ 
ได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
  3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 3/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับเลื่อน
ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
    (1) ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เลื่อนร้อยละ 4.5 ของค่าตอบแทน
รายเดือนก่อนเลื่อนเป็นเงิน 2,970 บาทต่อเดือน 
    (2) นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เลื่อนร้อยละ 5.0              
ของค่าตอบแทนรายเดือนก่อนเลื่อน  เป็นเงิน 2,000 บาทต่อเดือน 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการปรับเลื่อนค่าตอบ     
แทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 
มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้มหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่  
และกองคลังดําเนินการแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ : กรณี  รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ  ตําแหน่งรองอธิการบดี 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี 
รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ ตําแหน่งรองอธิการบดี ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเร่ิมต้นของ              
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการเสนอ เดือนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องกําหนดอัตราค่าตอบแทน
เริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้มหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่  และกองคลังดําเนินการแล้ว (ดําเนินการ
แล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม                
มีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ดังน้ี 
   1. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
   2. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ 
   ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 010/2561 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของ            
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร               
และการเรียนการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว เพ่ือแก้ไขหลักสูตรตามข้อ 
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561        
ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. 
ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อ 
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขหลักสูตรตามข้อ 
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561                
ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. 
ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการ 
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตร  ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษา และปรับเปลี่ยนแผนการเรียน ฯลฯ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการ            
แจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่ประชุมมีมติอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการ            
แจ้ง สกอ. แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 011/2561 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหาร               
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 574 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 8 คน  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน                
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร       
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  
  นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 012/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงิน
ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และ
คณะกรรมการฯ กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
  ระเบียบวาระที่ 6.2 เพ่ือทราบแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของ สกอ.  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  (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 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน  
                      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานในตําแหน่งคณบดี ผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560    
ได้มีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประเมินผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 2560      



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

ในระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
ปรากฏผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับของการประเมิน คะแนนประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4.39 ดี 
คณะครุศาสตร ์ 4.42 ดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.39 ดี 
คณะวิทยาการจัดการ 4.20 ดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.33 ดี 
คณะนิติศาสตร์ 4.30 ดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 4.54 ดีมาก 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 4.16 ดี 
  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 
เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานฯ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  2560 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทราบเป็นรายไตรมาส 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายว่าในการประเมินมหาวิทยาลัยในปีต่อไปขอให้คณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดทําข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ                
แก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายว่าวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้คะแนนประเมิน 4.16 ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินน้อยกว่าทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและ
บริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว โดยการสร้างอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ได้ประโยชน์จาก
การอยู่ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ 
 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก และชุมชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการประเมินด้วย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
  

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561    

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 005/2561 
ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561)  
 คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561              
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้ออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้สิทธ์ิเสนอช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 
 คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ กลั่นกรองจากข้อมูลประวัติของผู้ตอบรับการทาบทามเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ นายชุมพล กาญจนะ พร้อมข้อมูลประวัติฯ  
และแบบตอบรับการทาบทาม ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ัง นายชุมพล  กาญจนะ ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 เป็นต้นไป 
   

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบคา่ตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหนง่บริหารซ่ึงไม่เป็น  
    ข้าราชการ : กรณี  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561       
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : 
กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 012/2561 ลงวันที่ 27  
มีนาคม 2561 โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังน้ี “พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ในการดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทน
อธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 019/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561    
ถึงปัจจุบัน ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 003/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561    
โดยดําเนินการตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ     
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้น       
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ตําแหน่งรักษาราชการแทน
อธิการบดี โดยได้พิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 10 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ในการดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี    
ในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 70,000 บาท และต้ังแต่วันที่ 2  
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป เดือนละ 80,000 บาท  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 ทั้งน้ี ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ออก  
จากห้องประชุม   

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.     

ชูศักด์ิ เอกเพชร ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังน้ี 
 (1) ต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เดือนละ 70,000 บาท 

  (2) ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังอธิการบดีฯ เดือนละ 80,000 บาท 
 2. ในกรณีที่ รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ครบ 1 ปี ให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 และข้อ 12 
  

 4.2.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์
  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561) 

ด้วยคณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) และได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติ
เห็นชอบในหลักการให้นําเสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุง             
แก้ไขหลักสูตรก่อนนําเสนอสภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และเสนอสภา
วิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้นํากลับไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้แสดง 
ผลงานที่มีการตีพิมพ์ครบตามเกณฑ์ สกอ. ทั้งน้ี ให้ผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ไขหลักสูตรพิจารณา
ตรวจสอบหลักสูตรเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)         
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561)  ดังน้ี 
 1. หน้า 1  ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรใช้คําว่า “Master of Laws” 
 2. หน้า 1  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) และช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) ให้ตัดคําว่า “(Laws)” ออก 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 3. จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตร ควรปรับจาก 42 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต  
 4. หน้า 2 ข้อ 7 ให้แก้จาก “พ.ศ. 2562” เป็น “พ.ศ. 2561” 

5. หน้า 2 ให้ตัดความว่า “8.1 นักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญทางนิติศาสตร์” ออก 
 6. หน้า 2 ข้อ 8.5 ให้ตัดคําว่า “(สนามเล็ก)” ออก 
 7. หน้า 6 ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญาให้สะท้อนถึงความเช่ือในศาสตร์ที่จะเปิดสอนในระดับ 
ปริญญาโท และต้องสะท้อนความเช่ือเก่ียวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 8. หน้า 6 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 ให้ตัดคําว่า “แห่ง” ออก 
 9. หน้า 6 วัตถุประสงค์ ควรเขียนวัตถุประสงค์ให้มีความแตกต่างกัน เน่ืองจากมีแผนการเรียน                 
ทั้งแผน ก และแผน ข จึงควรเขียนวัตถุประสงค์แบบแยกแผนการเรียนหรือปรับการเขียนวัตถุประสงค์                 
ให้สะท้อนถึงแผนการเรียนน้ัน ๆ และควรมีการใช้คําว่า “Digital Technology” ด้วย 
 10 หน้า 11 ให้แก้ไขตามข้อบังคับ ซึ่งมี 3 แบบ เช่น แผน ก แบบ ก 1 (ทําวิทยานิพนธ์) แผน ข  
(แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์) 
 11. ให้ตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง โดยเฉพาะรายวิชาที่ใช้คําว่า “Laws” และ 
“Law” 
 12. การเขียนคําอธิบายรายวิชา ไม่ควรใช้คําว่า “ศึกษาถึง , ศึกษา , (Study on , Study)” โดยให้
เขียนถึงสาระสําคัญของเนื้อหาวิชา  
 13. หน้า 30 รายวิชาบัณฑิตสัมมนาทางกฎหมาย แก้ไขเป็น “สัมมนาทางกฎหมาย” 
 14. หน้า 43 รายวิชาการค้นคว้าอิสระ และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในคําอธิบายรายวิชาไม่ควรใส่ขั้นตอน
การปฏิบัติ 
 15. หน้า 44 รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในคําอธิบายรายวิชาควรตัดคําว่า 
“ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ออก และควรใช้คําว่า “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล” 
 16. หน้า 50 ข้อ 5 แผน ก  แบบ ก 2  ให้เขียนตามข้อบังคับฯ 
 17. หน้า 51 ข้อ 5.6 แก้ไขจาก “ที่ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2558 หน้า 18 ข้อ 10.3.4 ได้กําหนดไว้แล้ว” เป็น “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 
 18. หน้า 65 ให้ยกเลิกการใช้ “ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550” 
โดยให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แทน 
 19. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้ตรวจสอบว่ามีผลงานทางวิชาการท่ี
ได้เผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือไม่ หากไม่ได้เผยแพร่ให้ตัดออก และตรวจสอบการเขียน
บรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

 4.2.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยน  
  แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร    

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก  
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดเก่ียวกับ “อาจารย์ประจํา
หลักสูตร” ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรน้ัน
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า     
5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุ
วิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์ กับหลักสูตรที่ ไ ด้ประจําอยู่แล้ว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งน้ี กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่าน้ัน 
 หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร และมี
ข้อสังเกตเร่ืองการลาออกของอาจารย์ที่เพ่ิมขึ้นว่ามีผลต่อแนวทางการพัฒนาบัณฑิตในอนาคตหรือไม่ และ
มอบหมายให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558  
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติสภาวิชาการแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558 
    1.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า ทดแทน อาจารย์
ณาตยาณี พรมเมือง เน่ืองจากย้ายไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอ่ืน 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    2.1 ปรับเปล่ียนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์อริสรา ชูมี ทดแทน อาจารย์นนทิรา      
แสงเดช เน่ืองจากลาออก 
    2.2 เพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์พิจิตรา แก้วพิชัย 
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    3.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์ ทดแทน อาจารย์
อรพิน รู้ย่ิง เน่ืองจากลาออก 
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 
    4.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ทดแทน อาจารย์ 
ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

  5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    5.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ ทดแทน อาจารย์สินีนาฎ       
มุสิกะ เน่ืองจากลาออก    
  

 4.2.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
  (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
  และโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต  และแผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษ   
  ประจําปีการศกึษา  2561 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ในส่วนของการให้การศึกษา ทําการสอนและผลิตครู มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
รับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
เอกัตบุคคล ความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และความต้องการของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561  
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “โครงการเปิดสอนนักศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค    
กศ.บท. ประจําปีการศึกษา 2561” ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561     
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต และ
แผนการรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต และแผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม 

 1. เห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปีการศึกษา 2561 

 2. เห็นชอบโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับนักศึกษา
โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561   
 
 

4.2.7 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีว่าด้วยค่าใชจ่้ายเก่ียวกับการกีฬา  
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2548 และ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ไม่ครอบคลุมการให้สิทธ์ิในการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาที่มหาวิทยาลัย         
ส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปเข้าร่วมการแข่งขั้นกีฬาตามระเบียบดังกล่าวได้ 
 สํานักงานอธิการบดี  ได้จัดทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอมหาวิทยาลัยผ่านงานวินัย และนิติการพิจารณา
ร่างระเบียบในขั้นต้นแล้ว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
พ.ศ.  2561 ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  แล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  เพ่ือออกใช้บังคับต่อไป 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬา (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬา พ.ศ.  ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกบังคับใช้ต่อไป 

 

 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้            
คณะ กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่  
27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 979 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 คน  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 979 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน 10 คน  
  
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
และได้กําหนดจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2563) และได้นําไปปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 

ขณะนี้ได้สิ้นไตรมาส 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
ไตรมาส 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้ว  
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