
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 5/2561 

วันอังคาร ที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561   
ณ ห้องประชมุเฟื่องฟา้  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี

------------------------------------------------------------------------ 
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. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

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

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

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

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

22. ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 

23. อาจารย์วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
      นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้เขา้ร่วมรบัฟงัการประชุม 
 1.  รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2.  ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
  

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2  
 3.  นายวิษณุ  แก้วมีวงษ์ นิติกร 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 4.  ผศ.ณัฐา  วิพลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
     ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 5.  อาจารย์วรรณา  กุมารจันทร์ อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 6.  อาจารย์รุ้งกานต์  พลายแก้ว อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
     ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 7.  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3.1 
 8.  นายศักดา  ศิริพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1   
 9.  รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ รองอธิการบดี 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.3  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ด้วยองคมนตรีมีกําหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ในการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  ในวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
  2. ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด                  
สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชัย  ศรีขวัญ กรรมการ
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเสริมสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด และมี
อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว   
  3. ด้วย นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ  โดยตําแหน่ง จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  นายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตร               
แก่ นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร  ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 
ขณะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ   

  

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินติดตามผลการ
ดําเนินโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และทรงเย่ียมหน่วยแพทย์และหน่วยทันต 
กรรมพระราชทาน ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 โดยมหาวิทยาลัยฯ 
ได้รับเสด็จฯ และถวายรายงานการดําเนินงานตามโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. ด้วยอธิการบดี และผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจังหวัด และ
ประเทศไทยใสสะอาด จัดโดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันจันทร์ ที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยงานใสสะอาด และเป็นหน่วยงานที่ปลอดการทุจริตคอรัปช่ัน
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
  3. การรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดําเนินการรับสมัครฯ ในรอบที่ 
1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา) มีนักศึกษาที่รายงานตัวและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จํานวน 
1,801 คน รอบที่ 3 (รับตรง) มีผู้สมัครเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน  847  คน                 
และส่วนในรอบที่ 4  (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้)  มีผู้สมัครเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จํานวน 1,141 คน  ซึ่งเป็นลําดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี 
    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันอังคาร ที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2561  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2561  โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 10 ให้เพ่ิมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ 4.2.1 ดังน้ี 

“ข้อ 5 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ให้
ความเห็นว่ากรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการบรรจุให้อาจารย์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน                
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอาจจะพิจารณาบรรจุอาจารย์สัญญาจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและพิจารณาถึงงบประมาณ             
ของมหาวิทยาลัย”  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 3/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี 6.3 เรื่องการแต่งต้ังอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุม             
มีมติให้มหาวิทยาลัยเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาดําเนินการตามกระบวนการ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีมติ 
    (1) เห็นชอบให้เป็นไปตามประกาศฯ  เรื่องหลักเกณฑ์บรรจุและแต่งต้ังอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 
    (2) มอบฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ม. ปรับปรุงประกาศดังกล่าว เน่ืองจากหลักเกณฑ์บางข้อไม่ได้นํามาใช้
ปฏิบัติแล้ว  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
  สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2561 วันที่  22  พฤษภาคม  2561 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจําได้อภิปรายว่าอาจารย์ที่ได้ส่งผลงานทางวิชาการถึงคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ระยะเวลานาน จึงเสนอให้ ก.บ.ม. พิจารณาทบทวน
การกําหนดเกณฑ์ตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์บรรจุและแต่งต้ังอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 ตามข้อเสนอดังกล่าว 
  สภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้ ก.บ.ม. พิจารณา ดังน้ี 
 (1) ให้พิจารณาจากระเบียบ ข้อบังคับที่มีการกําหนดไว้สําหรับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

(2) การพิจารณาบรรจุแต่งต้ังอาจารย์สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทแรก  คือ  ผู้ที่ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการและได้ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว และประเภทที่สอง 
คือ  ผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับที่ดี  เป็นต้น 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 4/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผล
การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  
2560 โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  และมหาวิทยาลัยมอบสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ัง นายชุมพล  กาญจนะ ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี  
ต้ังแต่วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 เป็นต้นไป 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 24 เมษายน 2561  เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่ง
ประกาศให้มหาวิทยาลัยและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ : กรณี  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  ที่ประชุมมมีติ 

 1. เห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการกรณี รศ.ดร.     
ชูศักด์ิ เอกเพชร ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 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 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ  ลงวันที่  24  เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้กอง
การเจ้าหน้าที่และกองคลังดําเนินการแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขหลักสูตรตามข้อ 
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2561 
ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. 
ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการ
เปลี่ยน แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการแจ้ง 
สกอ. แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (กศ.บท) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโครงการจัด
การศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต  และแผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษประจําปีการศึกษา  2561 ที่ประชุมมีมติ 

1. เห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจําปีการศึกษา 2561 
    2..เห็นชอบโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับ                  
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต  ประจําปีการศึกษา  2561   

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภามหาวิทยาลัย
แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา  
“ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬา  พ.ศ.  ....  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกบังคับใช้ต่อไป 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 
24 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งระเบียบให้มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องทราบและดําเนินการแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 979  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  10  คน  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน                 
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
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 
                   -ไม่ม-ี 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการใชบ้ริการ 
                      หอสมุดกลาง  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. .... 
 ด้วยมหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบเกี่ยวการใช้บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทํา“ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบเพ่ือออกใช้บังคับ  โดยได้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่  28 
พฤศจิกายน พ.ศ . 2560  มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2560  
มีมติให้มหาวิทยาลัยออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา “ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.  ....  ประกอบด้วย  
ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  เป็นประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป็น
กรรมการ    

3. มหาวิทยาลัยฯ  ได้ออกคําสั่งฯ ที่ 3341/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา “ร่าง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง พ.ศ. .... ลงวันที่  29 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 และคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีมติเห็นชอบ “ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
ใช้บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. ....  
 4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ได้มีมติเห็นชอบ “ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง  สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.  ....  โดยให้สํานักวิทยบริการฯ  ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 5. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ               
ใช้บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.   ....   ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ออกใช้บังคับ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้
บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   พ.ศ.   ....  เพ่ือออกใช้บังคับ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
เอกสารแนบท้ายระเบียบฯ เอกสารหมายเลข 1 นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ควรปรับระยะเวลาท่ี

ให้ยืมจาก 1 วัน เป็น 14 วัน  
มติที่ประชุม 
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2561   

 

 4.2.2 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน 
        มหาวิทยาลัย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. .... 

ด้วยปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มี
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  มหาวิทยาลัยจึงได้สั่งการให้งานวินัยและนิติการจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับฯ               
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา 
ของคณะกรรมการตามลําดับ  ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  ผลการสํารวจปรากฏว่าพนักงาน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 65 ประสงค์ให้มีเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  และร้อยละ 35 ไม่ประสงค์ให้มี
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 339 คน 
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และมอบหมายให้งานวินัยและนิติการประสานกับสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับต่อไป  
 3. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ  “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยเครื่องแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  .... ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..ว่าด้วย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  .... เพ่ือออกใช้บังคับ  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  

  

 4.2.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย ประจําปงีบ  
                 ประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดําเนนิงานกิจกรรม “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่าง  
                 ประเทศ” ในโครงการหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา  
 ด้วยฝ่ายพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินงานโครงการ
หลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1 ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2560 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2561  โดยมีรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 6 หน่วยการเรียนรู้ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

และได้มีการสอบประมวลผลความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจําแนกกลุ่มของผู้เข้าอบรมสําหรับเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศเป็น 4 กลุ่ม  กลุ่มละ 14  คน  และฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้เสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ จํานวน 2 ประเทศ ในไตร
มาสท่ี 3 – 4 ของปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินจํานวน 3,927,520 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) คือ ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 และประเทศฟินแลนด์                 
ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ส่วนอีกสองกลุ่มจะดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  23  เมษายน 
2561  มีมติเห็นชอบในหลักการกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรโครงการ                
นักวิชาการอุดมศึกษา โดยให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  18 
มีนาคม  2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินกิจกรรมฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร “โครงการนักวิชาการอุดมศึกษา” (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1 สําหรับกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 3 ส่วนที่เหลือให้ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2562 และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 (1) ควรมีการจัดอบรมปรับพ้ืนฐานก่อนเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เช่น การ
อบรมภาษาอังกฤษ และการกําหนดแนวทางให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 (2) ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภายหลังจากเดินทางกลับจากกิจกรรม
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 (3) กําหนดแผนรองรับกรณีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษา              
ดูงาน 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22  
พฤษภาคม  2561 ได้พิจารณาเร่ืองการดําเนินงานกิจกรรม “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ” ใน
โครงการหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินจํานวน 3,927,520 บาท (สามล้าน             
เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) แล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในการดําเนินงานกิจกรรม “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ”               
ในโครงการหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา เป็นเงินจํานวน 3,927,520 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้เพ่ิมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศจากงบประมาณกองทุนพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
  1. การทําโครงการ/กิจกรรมในโอกาสต่อไปควรจัดให้อยู่ในแผนงานปกติของมหาวิทยาลัยและจัดทํา
ให้ครบถ้วนทั้งกระบวนการ  และควรเป็นโครงการที่พัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนทุกคน 

 2. กิจกรรมในการไปศึกษาดูงานต้องเช่ือมโยงกับหัวข้อหรือประเด็นในการอบรม 
 3. ผลที่ได้จากการศึกษาดูงานต้องชัดเจน มีการระบุถึงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการดําเนินกิจกรรม               
และมีการกําหนดแนวทางชัดเจนภายหลังจากศึกษาดูงาน เช่น  การจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน             
การสอน และหรือการพัฒนางานในหน้าที่อาจารย์  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 4. ในโอกาสต่อไปควรกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ และวิธีการได้มา ซึ่งคนที่จะได้
เข้าร่วมอบรม ควรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน และสัดส่วนของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการต้องเฉลี่ย
เท่ากันในทุกหน่วยงาน 
 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดศึกษาดูงานให้ครบทั้ง 4 กลุ่มในรอบน้ี ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยปรับเปลี่ยน
ประเทศให้เหมาะสม 
 6. ควรมีการกําหนดการศึกษาดูงานท่ีชัดเจนและตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ และไม่ควรไปศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศของทวีปยุโรป เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งน้ีควรไปศึกษาดู
งานในประเทศเกาหลีใต้  ประเทศไต้หวัน  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
สิงคโปร์  หรือประเทศมาเลเซีย เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดความแตกต่างของผู้เข้าร่วมอบรมที่ไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 
 7. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีไม่เคยไปศึกษาดูงาน หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
ได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และนําความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 
 8. บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการไม่ควรไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ี ซึ่งหากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษา               
ดูงานในต่างประเทศควรมีเง่ือนไขและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าต้องทําอะไรหลังจากการไปศึกษาดูงาน 
 9. ในโอกาสต่อไปมหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับเปลี่ยนจากการให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงาน
เป็นเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญในศาสตร์น้ันๆ มาบรรยายในมหาวิทยาลัยแทน  
  

 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง                 
            พ.ศ. 2561) 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  จึงได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติ
เห็นชอบให้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 
ต่อสภาวิชาการ 

2. สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

3. สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

วันที่ 19 เมษายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) และรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ของคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยให้ความเห็นชอบจํานวนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลตาม
แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน ปีการศึกษา 2562 - 2565 จํานวน 60 คน/ปี  ทั้งน้ี  
ไม่เกินจํานวนรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในแต่ละปี และให้คณะพยาบาลศาสตร์ฯ แจ้งช่ือผู้เข้ารับ
การศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ณ วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ ของทุกปี มาที่สภาการพยาบาล และให้ส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้วให้ ส.ก.อ.ทราบด้วย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.  2561)   

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 หน้า 155 อาจารย์ประจําหลักสูตร ควรปรบัแบบฟอร์มบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)   
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่   
            พ.ศ. 2561) 

 ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นว่าสุขภาพเป็นมิติที่มีความ สําคัญย่ิง
ต่อคุณภาพชีวิตของประชากร และการที่ประชากรจะมีสุขภาพที่ดีได้น้ันต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ            
การป้องกันโรค การบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างเหมาะสม ผู้ช่วยพยาบาล
เป็นบุคลากรที่มาช่วยการปฏิบัติงานของพยาบาลในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือทําให้การบริการสุขภาพมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรบรรลุเป้าหมาย และเตรียมความพร้อม
ในการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นในอนาคต  จึงได้จัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  และได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
เห็นชอบให้เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อสภาวิชาการ 

2. สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) และรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ของคณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยให้ความเห็นชอบจํานวนรับนักศึกษา 
ผู้ช่วยพยาบาลตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน ปีการศึกษา 2562 - 2565 จํานวน 
60 คน/ปี  ทั้งนี้ ไม่เกินจํานวนรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในแต่ละปี และให้คณะพยาบาลศาสตร์ฯ 
แจ้งช่ือผู้เข้ารับการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล              
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี มาที่สภาการพยาบาล และให้ส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้วให้ ส.ก.อ. ทราบด้วย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 มีมติเห็นชอบให้
เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)  ต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2561)   
  

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลีย่น  
                  แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร    

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานักมาตรฐาน
และคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้กําหนดว่า “หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร  ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตาม
แบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) โดยขอเปลี่ยน แปลง
รายช่ือกรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากนางสาวนุชนาฏ  อ่ิมใจดี 
เน่ืองจากลาศึกษาต่อ  เป็น ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์  เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน  พ.ศ. 2561 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณี ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
 สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย  กรณี การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากนางสาวนุชนาฏ  อ่ิมใจดี เน่ืองจากลาศึกษาต่อ เป็น ดร.           
ศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ ฯลฯ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร    
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  กรณี การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดังน้ี 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   1.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ุ อรรถพลพิพัฒน์ ทดแทน 
อาจารย์นุชนาฎ  อ่ิมใจดี เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 
   2.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ทดแทน ผศ.               
ชลลดา เลื่อมใสสุข เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ 
   2.2 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย ทดแทน ผศ.ณัฐวุฒิ 
สุวรรณทิพย์ เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
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 4.2.7 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงาน              
                  สภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2561  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสํานัก 
งานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการ
ได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยให้เสนอ“ร่าง”ข้อบังคับ/ประกาศ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  และคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบ  
และข้อบังคับเพ่ือพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่  
2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  เพ่ือออกใช้บังคับ 
 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2561  
 

4.2.8 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการ 
        ได้มา  การแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานกังานสภา 
        มหาวิทยาลัย รองผู้อํานวยการสํานกังานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจาํ 
        สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  .... 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  

2561  มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานัก 
งานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ วิธีการ
ได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยให้เสนอ“ร่าง”ข้อบังคับ/ประกาศ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  และคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบ  
และข้อบังคับเพ่ือพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561             
เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา 
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การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  .... 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่            
22 พฤษภาคม 2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย รองผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  ....  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  รองผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  ....  เพ่ือออกใช้บังคับ 
 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองผู้อํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561  
  

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 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  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  มีมติ  เห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 775 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ.  2561 มีมติเห็นชอบ              
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  37  คน  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนแนะ 
 1. วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการปวดไหล่โดย
ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าร่วมกับการออกกําลังกายแบบยืดกล้ามเน้ือในอําเภอเคียนซา จังหวัด                
สุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาทางการบําบัดรักษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานทางสาธารณสุขที่ควรเน้น
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
 2. การกําหนดช่ือเรื่องการวิจัยควรสอดคล้องกับหลักสูตรที่ศึกษา 

3. ในบทคัดย่อ การใช้คําเฉพาะควรมีการอธิบายความเพ่ิมเติมให้ผู้อ่านเข้าใจ 
 4. ควรมีแบบฟอร์ม (template) สําหรับการเขียนบทคัดย่อ เพ่ือให้การเขียนเป็นไปในทางเดียวกัน
โดยมีเน้ือหาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

5. งานวิจัยในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มีหลายงานที่ควรนําไป
เผยแพร่และนําไปสร้างองค์ความรู้ 

6. ควรมีระบบการติดตามการลงตีพิมพ์ในวารสาร เพ่ือป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสารการ 
ตอบรับ เน่ืองจากมีการตอบรับเพ่ือการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562 

7. หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรื่องการกระจายภาวะผู้นําเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนท่ี 41 ควรต้ังช่ือเร่ืองให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ได้ทําการศึกษา 

8. หน้า 96 งานวิจัย ควรปรับบทคัดย่อให้รายงานผลการวิจัยที่เห็นผลเชิงปริมาณค่าวิจัยแล้ววัดค่า
ออกมาเป็นตัวเลขทางสถิติเท่าใด เน่ืองจากงานทางวิทยาศาสตร์ต้องสามารถวัดค่าได้ และให้ทบทวนประโยค
สุดท้าย “โดยสามรถรู้สึกได้โดยการสัมผัสด้านนอกของท่ออะคริลิค” ควรปรับเป็นแสดงค่าจากการวัด เช่น 
อุณหภูมิแตกต่างกันก่ีองศา เป็นต้น 

มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 775 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน  37  คน และให้บัณฑิตวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  

  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี                
               เรื่องการรับนักศึกษาพิการเขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศกึษา 2561                  
               ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะรับคนพิการเข้า
ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และมีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดําเนินการตามแนวทางและเง่ือนไขการขอรับเงินฯ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ จึงมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะรับคนพิการเข้าศึกษา                
รวมถึงสถาบันที่มี นักศึกษาพิการศึกษาอยู่แล้ว จัดต้ังศูนย์/หน่วยบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน                   
หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่จัดต้ังให้ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากสํานักงานฯ  
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจะพิจารณาจากนโยบายดังกล่าวควบคู่กับหนังสือที่อ้างถึง 1 - 2 อย่างเคร่งครัดและ
เน่ืองจากในช่วงน้ีมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเริ่มจะดําเนินการเปิดรับนักศึกษาประจําปี 2561 สํานักงานฯ 
จึงให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษา โปรดจัดส่งประกาศของสภาสถาบัน เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจําปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งความประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์/
หน่วยบริการนักศึกษาพิการของสถาบัน ให้สํานักงานฯ ทราบภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 (หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1484 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560) 
 ศูนย์ดูแลนักศึกษาผู้พิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้จัดทําประกาศ
และเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 โดยกําหนดรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 โดยวิธีปกติ ในทุกประเภทความพิการ
จํานวน 10 คน ในทุกสาขาวิชา 
 เน่ืองจากการออกประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 
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มกราคม พ.ศ. 2553 ข้อ 3 และข้อ 4 กองพัฒนานักศึกษาจึงได้หารือกับ สกอ. ในเรื่องดังกล่าว และ สกอ. ได้
แนะนําว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการรับนักศึกษาตามประกาศดังกล่าวแล้ว สภามหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถ
ออกประกาศสภาฯ ย้อนหลังในเรื่องดังกล่าวได้  เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและพิจารณาให้
ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 3  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2561   
    มติที่ประชุม 

รับทราบ และเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561   

 

 5.2 เพื่อทราบหนังสือสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว 213 เรื่อง              
               การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับเสนอเรื่องแต่งต้ังกรรมการ ผู้บริหาร และขา้ราชการ 
               การเมือง ลงวันที่  26  เมษายน 2561  
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0508/ว 213 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับเสนอเรื่องแต่งต้ังกรรมการ ผู้บริหาร และ
ข้าราชการการเมือง ลงวันที่  26  เมษายน 2561 ถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย  ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีต่อไป  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

“ตามที่ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
Thailand 4.0 ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องถือปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําเอกสารเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 
 โดยท่ีการเสนอเรื่องแต่งต้ังกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมืองต่อคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมามี
การจัดทําเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง การส่ง
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน การไม่ใช้แบบฟอร์ม (Template) ซึ่งเป็น
ปัจจุบันใน Web site ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การแต่งต้ังผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบและ              
ช้ีมูลการกระทําความผิดขององค์กรอิสระ หรือการเสนอแต่งต้ังผู้ที่มีประวัติ หรือเคยมีประวัติการถูกดําเนิน              
คดีหรือศาลมีคําพิพากษาลงโทษหรือเคยมีคําพิพากษาลงโทษ อันอาจเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามตามที่              
กฎหมายกําหนด หรืออาจไม่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการเสนอเรื่องแต่งต้ัง
ประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. การปรับปรุงแบบฟอร์ม (Template) การแต่งต้ัง 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุง Template การแต่งต้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง โดยได้เพ่ิมประเด็นต่าง ๆ คือ 
  1.1 การให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองตรวจสอบประวัติการกระทําผิดจาก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ก่อนนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  1.2 การถูกดําเนินคดีหรือเคยถูกดําเนินคดีของผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
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  1.3 การอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือช้ีมูลการกระทําความผิดขององค์กรอิสระ 
  1.4 การเสนอแต่งต้ังบุคคลที่มีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 
  1.5 การติดภาพถ่ายขนาด 2 น้ิว ของผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังบนแบบสรุปประวัติ 
 2. การระบุคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังไม่ตรงตามที่กฎหมายกําหนด 
  การแต่งต้ังกรรมการบางประเภท กฎหมายจัดต้ังเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ได้มีการกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งต้ังว่า ต้องมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ดังน้ัน 
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองต้องระบุความรู้ ความเช่ียวชาญของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งต้ังให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด 
 3. เอกสารที่ต้องประกอบการพิจารณาแต่งต้ังของคณะรัฐมนตรี 
  โดยที่การแต่งต้ังกรรมการบางประเภท กฎหมายจัดต้ังกําหนดให้มีขั้นตอนการสรรหา และวิธีการ
สรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งต้ัง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเร่ืองต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนดและต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐนมตรี 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจัดทํา
ข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องแต่งต้ังกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งน้ี ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของ
เรื่องประสานการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่วงหน้าก่อนการเสนอเร่ือง 
โดยการส่งข้อมูลของเรื่องที่เสนอที่ cmt@soc.go.th เพ่ือให้การเสนอเรื่องเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/             
ว 213 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับเสนอเรื่องแต่งต้ังกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง ลง
วันที่  26  เมษายน 2561 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

 5.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการจ้าง                   
               การบรรจุ แต่งต้ังและการทําสัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 
      ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบ “รา่ง” ข้อตกลงและเง่ือนไขการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัย 
และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุแต่งต้ัง และการ
ทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยให้เพ่ิมบทเฉพาะกาล กรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งต้ังและทําสัญญาปฏิบัติงานก่อนวันที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุแต่งต้ัง และการทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้  
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามมติ  ก.บ.ม.  หรืออยู่ระหว่างการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง 1 ปี  ตามมติ ก.บ.ม. 
เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง  ให้มีสิทธ์ิได้รับการต่อสัญญาจ้างโดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่อเน่ืองจาก
สัญญาจ้างเดิม ทั้งน้ี จะต้องได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายใน 5 ปี นับต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้างใหม่  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ต้ังแต่วันที่ครบกําหนดดังกล่าว และให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือถือปฏิบัติต่อไปน้ัน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 18)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการจ้าง  การบรรจุ แต่งต้ังและการทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่  18  
พฤษภาคม  2561  และข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยออกมาตรการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว และต้องมีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทําผลงาน
ทางวิชาการหรือมีการระบุภาระงาน (work load) ที่เก่ียวข้องกับการทําผลงานทางวิชาการท่ีชัดเจน และให้
คณบดีทําหน้าที่ในการกํากับติดตามการทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดในแต่ละปี  
และให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 

 5.4 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
               ประจําภาคเรียนสาํหรับนักศกึษา ภาคปกต ิหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)                     
               ปีการศึกษา 2561 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 
2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค
เรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 
9,500  บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 5,000 บาท 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2561 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 เรื่องการจัดทํา “รา่ง” ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มากําหนดเป็นยุทศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ“การกําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” 
ในวันที่  28 มิถุนายน  พ.ศ.  2561 ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาร่วมประชุมดังกล่าว  และมอบให้มหาวิทยาลัยประสานงาน
กับสํานักงานจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชุมพร   และจังหวัดระนอง  
เพ่ือขอข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  และเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือให้ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดต่อที่ประชุมตามกําหนดการดังกล่าวเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจเย่ียมขององคมนตรีในการตรวจเย่ียมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่น้อมนํา
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