
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 4/2562 

วันอังคาร ที่ 9  เมษายน พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

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

11. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
12. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
16. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจรญิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
  3.  รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4.  นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  5.  นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  นางวีณา  นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) 
 2.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) 
 3.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 4.  อาจารย์พัชรินทร์  จันทร์ส่องแสง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 1. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอปรับระเบียบวาระการประชุม โดยนํา
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี มาพิจารณาเป็นระเบียบวาระแรก
และระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาใน
ระเบียบวาระถัดไป เพ่ือให้มีรองอธิการบดีทําหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ              
มีมติเห็นชอบ 
 2. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวแสดงความยินกับ อ.ดร .พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม ที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเลือกให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไป แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน และ อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม ได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ และได้กล่าวปฏิญาณตนที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สุด
ความสามารถในการดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 3. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ที่ได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศเร่ืองผลการ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําฯ ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีกําหนดการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38  โดยใช้ช่ือว่า “ขุนเลเกมส์”  เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย ในระหว่างวันที่                
24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 
เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงาน



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ภาครัฐและเอกชนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าว จึงแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 7 ให้เพ่ิมเติมข้อความในท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) คือ “กรณีดังกล่าวไม่รวมถึง

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)” 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 3/2562 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบ 
ประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางในการบริหารจัดการ            
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ 
จาก 1.5 เป็น 1.6185 และสายสนับสนุนจาก 1.3 เป็น 1.4185 และงบประมาณส่วนกัน 0.0815 ให้
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการใน 3 ส่วน คือ 
    1. สมทบกองทุนประกันสังคม  (ส่วนของนายจ้าง) 
    2. สมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 
    3. สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้าน
สวัสดิการเก้ือกูลจากงบอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่สภาฯ มีมติ (19 มีนาคม 62) ดังน้ี 
    (1) ยกเลิกประกาศฯ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 
    (2) ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศฯเรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
ฯลฯ  รายละเอียดตามบันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยฯ เรื่องงบอุดหนุนทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28   
มีนาคม 2562  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรม
นักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งระเบียบให้มหาวิทยาลยัทราบแล้วเพ่ือมอบให้
กองพัฒนานักศึกษาดําเนินการต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาออก 
    (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. ....  

(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนีย 
บัตร พ.ศ. .... 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยคณะนิติศาสตร์ไปปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. ....  
 แจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมใน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับบทความทางวิชาการ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “แนวปฏิบัติในการระบุสัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กับบทความวิจัยที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์น้ัน”..และ
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณารายละเอียดเพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบ “แนวปฏิบัติในการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์              
กับบทความวิจัยที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์น้ัน” และจะออกเป็นประกาศ ก.พ.ว. ต่อไป (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
ชํานาญการ จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังน้ี 
    1. คณะพยาบาลศาสตร์ ตําแหน่งเลขที่ 111 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 

2. กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ตําแหน่งเลขที่ 149 ตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ เป็น
ตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และได้
ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562..ระดับปริญญาโท จํานวน 250 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 120 คน 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลยัทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 4 คน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

    บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรอง
คุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต (ดําเนินการแล้วเสร็จ)              
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         3.1.2 (1) เรื่องสบืเนือ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2562 ระเบียบวาระ  
                               ที่ 3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
                               งบประมาณและทรัพย์สนิ ในการประชุมครัง้ที่ 2/2562 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ
วาระที่ 3.2.1 (1) สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบแนวทางในการบริหารจัดการ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย
บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ จาก 1.5 เป็น 1.6185 และ
สายสนับสนุนจาก 1.3 เป็น 1.4185 และงบประมาณส่วนกัน 0.0815 ให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการใน 3 ส่วน 
คือ 
    1. สมทบกองทุนประกันสังคม  (ส่วนของนายจ้าง) 
    2. สมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 
    3. สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 กรณีดังกล่าวไม่รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการด้านสวัสดิการเก้ือกูลจากงบอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ มีมติ (19 มีนาคม 62) ดังน้ี 
    (1) ยกเลิกประกาศฯ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 
    (2) ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศฯเรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560  
 (3) กรณีผู้ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 
– มีนาคม 2562 จะชะลอการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง จนกว่าขั้นตอนการดําเนินงานเบิกจ่ายเงินเดือนและเงิน
ตกเบิกเข้าบัญชีรายบุคคลแล้วเสร็จ ฯลฯ  รายละเอียดตามบันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยฯ เรื่องงบอุดหนุน
ทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28  มีนาคม 2562 และมหาวิทยาลัยฯ จะสามารถดําเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและเงินตกเบิกเข้าบัญชีรายบุคคลแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลโดยเร็ว และ
จัดทําข้อมูลเป็น Flowchart โดยให้สรุปว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่บุคลากรได้รับและไม่ได้รับ 
 

 3.1.2 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 1/2562 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (3) 
                      พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรบัเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง 
                      บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดีคณะ 
                      พยาบาลศาสตร์ และผูอํ้านวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ระเบียบ
วาระที่ 3.1.2 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายประเด็นเพ่ิมเติมให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการ คือ ด้วย อ.ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน และ นายอนุรัตน์  แพนสกุล เป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์ มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่อย่างไร โดยให้อ้างอิงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.651/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 กรณีอธิการบดีและรักษาราชการแทนอธิการบดี อายุเกิน 60 ปี ไม่สามารถดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐได้ ตามแนวทางของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ตัดสินกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี และตามคําพิพากษาศาลปกครองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหากการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติแล้วเสร็จ
จึงจะดําเนินการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนได้ และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดําเนินการ โดยศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําพิพากษาศาลปกครองที่เก่ียวข้อง และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาการขอปรับเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหน่งบริหารที่อายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นบุคลากรเงินรายได้ตําแหน่งผู้บริหาร และมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบให้ ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน และ นายอนุรัตน์  แพนสกุล พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อ 31 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เน่ืองจากอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตามมติ กบม. ในการประชุมคร้ังที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562  
 2. การจะให้บุคคลดังกล่าวดํารงสถานภาพการเป็นบุคลากรประเภทใดให้มหาวิทยาลัยเสนอ
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องตามแต่ประเภทบุคลากรน้ันๆ พิจารณาตามอํานาจหน้าที่ 
 3. การปรับเลื่อนค่าตอบแทนให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องตามประเภท
ของบุคลากรเน่ืองจากไม่อยู่ในอํานาจของ กบม. 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายว่าคําพิพากษาศาลปกครอง กรณีอายุเกิน 60 ปี ไม่สามารถดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐได้น้ันยังไม่มีความชัดเจน เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทน
รายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกสัญญา
จะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ศึกษากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องว่าสามารถทําสัญญาจ้างผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการได้หรือไม่อย่างไร เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการต่อไป 
  

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   -ไม่ม-ี  
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -ไม่มี-   
 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2562 (ลับ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 
2562 มีมติแต่งต้ัง อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน  
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมี
อํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย”  
 อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32                   
และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 
29  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน 5 ราย ตามรายช่ือและข้อมูลประวัติที่เสนอในระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามที่ผู้รักษา                   
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา จํานวน 5 ราย ทั้งน้ี ไม่เกินจํานวนตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมคร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (จํานวน                  
6 ตําแหน่ง) 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังบุคคลตามที่ อาจารย์ ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแนะนํา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
   (1) อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา  ทพิย์ญาณ              
 (2) อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ              
 (3) อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  คงขน              
 (4) อาจารย์วสันต์  สุทธโส 
 (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ  
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด  

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเปน็เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ด้วย..ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 มีนาคม พ .ศ . 2562 จึงเป็นผลให้ อ .วสันต์ สุทธโส                
พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ตามความในมาตรา 32  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นผลให้ อ.วสันต์ สุทธโส พ้นจากตําแหน่งเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2562 (ลับ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2562 มีมติแต่งต้ัง อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งต้ังรองอธิการบดี ตามคําแนะนําของอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว 
 อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึง
แนะนําผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 1 คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง อ .วสันต์  สุทธโส ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคําแนะนําของ อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 
  ด้วยโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นโครงสร้างที่กําหนดรายวิชาโดย
ยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและตามกรอบแนวคิดหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF-HEd) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี เป็นแกนหลักในการจัดทําโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาโดย
ผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของ 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังน้ี 

1. รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงบูรณการ ไม่ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาที่จํากัดวิธีการเรียนรู้มากเกินไป 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

2. รายวิชาพุทธทาสศึกษา ควรเพ่ิมใจความว่าศึกษาประวัติ ผลงาน วิธีคิดของใคร รวมถึงควรเพิ่ม
เรื่องกระบวนการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ลงไปในคําอธิบายรายวิชาด้วย 

3. รายวิชาการพัฒนาการคิด ช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน 
4. รายวิชาศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นควรเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเก่ียวกับการสืบทอดพระ            

ราชปณิธานอันเร่ืองมาจากพระราชดําริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้มีความเช่ือมโยงกับพระราชดําริของ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้วย 

5. รายวิชาการเกษตรเพ่ือการดํารงชีวิต ควรมีคําอธิบายรายวิชาที่มีเน้ือหาเรื่อง Smart Farmer ด้วย 
6. รายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง แก้ไขคําอธิบายรายวิชาคําว่า “จิตสาธารณะ” เป็น “จิตอาสา” 
7. การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในฉบับปรับปรุง 2562 น้ีเพ่ือเน้นช่ัวโมงปฏิบัติให้นักศึกษา

เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากหน่วยกิตแล้วพบว่ายังมีช่ัวโมงการปฏิบัติน้อยอยู่ 
8. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรพิจารณาว่าในกลุ่มสังคมศาสตร์มีรายวิชาที่น่าสนใจหลายวิชา พอจะ

เป็นไปได้หรือไม่หากบังคับให้เรียนในกลุ่มวิชาน้ีเป็น 9 หน่วยกิต แล้วให้บังคับเรียนกลุ่มวิชาภาษา                   
6 หน่วยกิต 

9. รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันกับการต่อต้านทุจริต ควรปรับคําช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ให้แคบลง  

10. ควรตีความรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ 
สกอ. โดยไม่จําเป็นต้องมุ่งเน้นรายวิชาที่เป็น fashion เช่น รายวิชาศาสตร์และศิลป์แห่งรัก รายวิชา
ผู้ประกอบการ 

11. ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้นําเสนอรายวิชาที่ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก 
12. ควรพิจารณาว่าทําอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจในแนวคิดของภาคการบริการในภาพรวม โดยไม่ต้อง

เน้นเรื่องการประกอบการ หรือด้านการเกษตรกรรม 
13. รายวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง ควรปรับช่ือรายวิชาเป็น “ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” และปรับช่ือ

รายวิชาภาษาอังกฤษเป็น “Active Citizenship” และในบรรทัดที่ 3 แก้จาก “ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข” เป็น “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

14. รายวิชาศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น แก้คําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 3 จาก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และควรพิจารณาใช้คําว่า “ภูมิสังคม” ลงใน
คําอธิบายรายวิชาด้วย 

15. รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันกับการต่อต้านการทุจริต แก้คําอธิบายรายวิชาต้ังแต่ประโยค 
“การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์...” เป็น “การไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ความละอายต่อการทุจริต การสร้างความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต” 

16. รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวันกับการต่อต้านการทุจริต ควรพิจารณาใช้คําว่า “หลักคุณธรรม
และจริยธรรมในการใช้กฎหมายหรือทางกฎหมาย” ในคําอธิบายรายวิชา ซึ่งจะครอบคลุมในมิติด้านอ่ืนๆ ของ
รายวิชา 

17. ควรพิจารณาใช้หนังสือ The Richest Man in Babylon เป็นหนังสืออ่านประกอบการศึกษาใน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

18. ก่อนมหาวิทยาลัยจะนําหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ มหาวิทยาลัย                
ควรเตรียมความพร้อม โดยจัดให้ผู้มีความรู้ทางด้านต่างๆ มาบรรยายเพ่ิมเติมความรู้ให้อาจารย์ผู้สอน และให้
นักศึกษามาฟังด้วย 

19. หากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงไม่ทัน คณะครุศาสตร์ยังสามารถใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ
เดิมได้  

20. ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรมีการผลิตเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับการศึกษาออนไลน์หรือการศึกษา
ทางไกลด้วย 

21. ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ควรมีเรื่องการลงทุน หรือการเล่นหุ้น จะทําให้นักศึกษา                  
มีความสนใจมากขึ้น 
 มติที่ประชุม  
 ให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ไปปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)..ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
พิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ด้วยคณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ซึ่งสถาบันผลิตครูจะนําไปใช้เพ่ือ
จัดการสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หลักสูตร 4..ปี เพ่ือใช้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มี
มติเห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อสภาวิชาการ 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายว่าครุศาสตร์ คือ คณะท่ีผลิตบุคลากรที่ไปทําหน้าที่
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีกระบวนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือนําไปสู่วัฒนธรรมทางการเมือง              
ที่เป็นประชาธิปไตย ดังน้ันจึงไม่ใช่แค่การสอนในห้องเรียนเท่าน้ัน แต่เป็นการสร้างกระบวนการการดํารงชีวิต 
การทํากิจกรรม และวิถีชีวิตในโรงเรียน จึงควรมีเน้ือหาในรายวิชาในหลักสูตรด้วย โดยเฉพาะในรายวิชา 
พลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องเน้นให้ผู้สอนทําความเข้าใจก่อน จึงจะสามารถสอนให้กับนักศึกษาได้ 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่าคณะครุศาสตร์จะทําอย่างให้ครูมีความศรัทธา              
ในวิชาชีพและการเป็นครูที่ไม่ใช่เฉพาะการสอนหนังสือ แต่เป็นการสอนคนให้เป็นคน 

3. ให้ปรับคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ปรับ 
4. ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

mapping) ในทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อ้างถึงประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจึงควรพิจารณาใส่ด้าน 5 เครื่องมือและเทคโนโลยี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

และด้าน 6 การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ลงไปใน..curriculum..mapping..ในรายวิชาใดก็ได้                  
เพ่ือความสมบูรณ์ของหลักสูตร 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)..โดยให้แก้ไขหลักสูตรตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี    
        พ.ศ. .... 

 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 
(ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 035/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พิจารณาร่างข้อบังคับและให้
ข้อเสนอแนะแล้ว 
 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขร่างข้อบังคับตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
พิจารณาต่อไป 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 (ลับ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกข้อบังคับในการประชุมครั้งต่อไป  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ 
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อภิปรายว่าสภามหาวิทยาลัยควรมีมติ
กําหนดไว้ในจริยธรรมของผู้บริหาร กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไม่ควรดํารง
ตําแหน่งในคณะผู้บริหาร (อาทิตําแหน่งรองอธิการบดี) ของอธิการบดีที่ตนทําหน้าที่สรรหา หรืออธิการบดีที่
ได้รับการโปรดเกล้าฯ ไม่ควรแต่งต้ังกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใดคนหน่ึงมาร่วมงานในคณะผู้บริหารของตน
ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดก็ตาม 
  2. ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. .... ดังน้ี 
    (1) ข้อ 7 วรรคสอง แก้ไขเป็น “ในกรณีที่กรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งสมัคร หรือตอบรับการ
ทาบทามเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ให้กรรมการผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งกรรมการสรรหา และให้
คณะกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่เป็นองค์ประชุมเพ่ือดําเนินการสรรหาต่อไป” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

    (2) ข้อ 9 (4) แก้ไขเป็น “พิจารณาข้อมูลประวัติ ผลงาน แนวทางพัฒนาและแก้ปัญหามหาวิทยาลัย 
โดยให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้ที่ตอบรับการทาบทามตาม 9 (3)  
ต่อที่ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรในท้องถิ่น และกลั่นกรองให้เหลือจํานวนไม่น้อยกว่า             
สองช่ือแต่ไม่เกินสามช่ือเพ่ือพิจารณาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีเรียงตามลําดับตัวอักษรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา” 
    (3) ให้นําข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 มาใช้ในข้อบังคับฉบับน้ีเป็นข้อ 10 
    (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่าเห็นควรให้มีบทเฉพาะกาล ข้อ 13 ความว่า “มิ
ให้นําข้อ 5 แห่งข้อบังคับฉบับน้ี มานับกับวันดําเนินการสรรหาอธิการบดีในการสรรหาอธิการบดีในคร้ังแรก
หลังจากข้อบังคับน้ีใช้บังคับ” 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 
 2. เห็นชอบมอบหมายให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในเขต
พ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมข้อมูลประวัติ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลือกและแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 3. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร สายวิชาการ 1 คน และสาย
สนับสนุน 1 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 

4.2.6 พิจารณาการจัดทํา “ร่าง” นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของ 
        มหาวิทยาลัยภายในสีป่ีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) 

          ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 ข้อ 6 
กําหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัย และกําหนดแนวทางการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นกรอบในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี” 

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการดําเนินการสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย               
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบมอบคณะกรรมการนโนบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จัดทํา“ร่าง”นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 
2563 – 2566) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือจะพิจารณาเป็นประการอ่ืนใด 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบมอบคณะกรรมการนโนบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจัดทํา“ร่าง”นโยบายและแนว
ทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ด้วย อ.ธาตรี  คําแหง ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา 
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นผลให้พ้น
จากตําแหน่งกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้ออกประกาศเรื่อง              
ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําฯ ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย  อ.ดร.
สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
           

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี
           -ไม่ม-ี   

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 5.1 เพื่อทราบหนังสือสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการแต่งต้ังบุคคลใหดํ้ารง 
      ตําแหน่งรองอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 
ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือหารือไปยัง สกอ. กรณีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้
ซึ่งเคยถูกลงโทษทางวินัย ด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา สามารถดํารงตําแหน่งเป็น
รองอธิการบดีและดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้หรือไม่อย่างไร.ด้วยเหตุที่มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการแจ้งเวียนมายังส่วนราชการ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) ด้วยเหตุเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในข้อ 2 ...วรรคสามระบุว่า “ในกรณีที่เป็น
การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ...ห้ามแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่
มีการลงโทษทางวินัย...” โดยไม่ระบุช่ือบุคคล 
 บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ 0592(2)2.20/3144 เรื่องการแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2562 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือตอบข้อหารือในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมี
สาระสําคัญ คือ 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตฯ ข้อ 2 กําหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการปรับย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจากตําแหน่งเดิม เมื่อมีการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ และห้ามปรับย้ายกลับไปดํารงตําแหน่งหน้าที่ ใน
ลักษณะเดิมหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ก. ได้กระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นการประพฤติผิด
วินัยครั้งแรก จึงว่ากล่าวตักเตือน นาย ก. เป็นหนังสือ ตามนัยข้อ 47 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่ง
พัก หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ประกอบกับไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า นาย ก. ได้กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีน้ีจึงไม่
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