
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 6/2561 

วันศุกร์ ที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2561   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
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. นายชุมพล  กาญจนะ 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. อ.ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

18. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อ.ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

22. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 

23. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
      นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้เขา้ร่วมรบัฟงัการประชุม 
      ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.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.ดร.วรรณะ  บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 
 2.  อ.ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  นางธิดารัตน์  มาตรแสง หัวหน้างานวินัยและนิติการ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 และ 4.2.7 
 4.  อ.สมชาย  สหนิบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 5.  อ.ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3.1 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานได้กล่าวต้อนรับ  นายชุมพล  กาญจนะ  ตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยตําแหน่ง..ที่ได้เข้าร่วมการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2561  
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์สอบเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ประจําปี 2561 ของภาคใต้ตอนบน  ในวันอาทิตย์ ที่  15  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2561  โดยมีผู้สมัครย่ืนความประสงค์เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่สอบ จํานวน 
29,956 คน (ปีน้ีเป็นปีที่ 7 ที่ใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่สอบ) และมหาวิทยาลัยได้



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ประสานสถานที่สอบภายนอกอีก 5 แห่ง และได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
  2. ด้วยองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  มีกําหนดการตรวจเย่ียมการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่น้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา..ในวันพฤหัสบดี ที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานตามกําหนดการดังกล่าว 
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคร้ังที่ 38 “ขุนทะเลเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปี 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 39  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันอังคาร ที่  22 พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2561  โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 5/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการ
หอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พ.ศ. 2561   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ  ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโน 
โลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ             
ส่งระเบียบให้มหาวิทยาลัยแจ้งสํานักวิทยบริการฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยเคร่ืองแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  ส่งข้อบังคับให้มหาวิทยาลัย
แจ้งกองการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดําเนินงานกิจกรรม “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ”  ในโครงการ
หลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา..ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่าง 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

ประเทศจากงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ฯลฯ 
 แจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน
กิจกรรม “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ” ในโครงการหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา ตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)    

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะพยาบาลศาสตร์ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว  
คณะกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาในการประชุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2561 ได้  

พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว และคณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะพยาบาลศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว 

คณะกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาในการประชุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2561 ได้  
พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว และคณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการแจ้ง 
สกอ. แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งข้อบังคับให้หน่วยงานและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ 
วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
รองผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561  

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ  เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว              
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 775  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  37  คน  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน                 
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  ระเบียบวาระที่ 6.1 เร่ืองการจัดทํา “ร่าง” ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมี
มติกําหนดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ“การกําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ในวันที่  28 มิถุนายน  
พ.ศ.  2561  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
  มหาวิทยาลัยฯ มอบกองนโยบายและแผนดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา เรื่องการกําหนด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สุราษฎร์ธานี (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
 ด้วยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 ได้พิจารณาข้อมูลจํานวนผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และข้อมูลระยะเวลาในการเสนอผลงาน              
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการปี พ.ศ. 2556 – 2561 และประธานคณะกรรมการฯ (ศ.ดร.ชุติมา                   
สัจจานันท์) ได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1. การพัฒนาอาจารย์ 
(1) การแก้ไขขอ้บังคับให้มีการประเมินการสอนล่วงหน้า 
(2) แก้ไขข้อบังคับให้มีการทําเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบที่ถูกต้อง 
(3) ให้ความรู้กับคณาจารย์ในการทําเอกสารประกอบการสอน 

2. การดําเนินการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ข้อมูลจํานวนผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2556-2561 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561) มีผู้

ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิม จํานวน 50 ราย (คิดเป็น 33.11%) ผู้ไม่ได้รับการแต่งต้ังจํานวน 
19 ราย  (คิดเป็น 12.58%) และผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 77 ราย (คิดเป็น 50.99%) 

 
 
 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

ข้อมูลระยะเวลาในการเสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2556-2561 (ณ วันที่ 
25 มิถุนายน 2561) จํานวนผู้เสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 71 ราย ในขั้นที่
พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วมีระยะเวลาดําเนินการตํ่าสุด คือ 8.33 เดือน ระยะเวลาในการดําเนินการสูงสูด คือ 
23.66 เดือน ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการ คือ 14.33 เดือน โดยระยะเวลาน้ีคือเริ่มนับต้ังแต่ผู้เสนอ
ผลงานส่งงานเข้ามายังกองการเจ้าหน้าที่จนกระทั่งทราบผล 

ในบางคณะเช่นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการ
จัดการที่มีระยะเวลาดําเนินการตํ่าสุดเพียง 6 เดือน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบางคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้เสนอผลงานส่วนหน่ึงไม่ต้องส่ง full paper (แต่เป็นการส่ง research article) ส่วนบางคณะที่ใช้
เวลาดําเนินการสูงสุดจํานวน 34 เดือน เน่ืองจากเป็นระยะเวลาทั้งหมดรวมถึงกระบวนการแก้ไขผลงานด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้กําหนดให้มีการแก้ไขผลงานทําให้มีการประเมินผลงานใหม่ รวมถึงบางคร้ังเมื่อมีการ
ประเมินใหม่แล้วก็ยังคงมีการปรับแก้ผลงานเพ่ิมเติม จึงทําให้มีระยะเวลาในการดําเนินงานเป็นเวลานาน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 

  

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  4.1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “รา่ง”  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

              ราชภัฏสุราษฎรธ์านี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  ตามที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน  โดยกําหนด “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการ
พัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชนและสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกหลักในการมีส่วนร่วมผนึกกําลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
 การจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) จึงเป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลกและของประเทศ รวมท้ังช้ีนําทิศทาง กําหนดกลไก  และวิธีการในการจัดสรรทรัพยากร การ
จัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การกํากับติดตาม และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การ
ปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และผลักดันประเทศ                  
สู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยมีกระบวนการ ดังน้ี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

1. วันที่ 9 ตุลาคม 2560    ลงนามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ                        
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ทบทวนแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2562                                        

 2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560   ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  ครั้งที่ 1 เพ่ือกําหนด                                 
   ทิศทาง รูปแบบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                         

                                         มหาวิทยาลัย   

 3. วันที่ 20 ธันวาคม 2560   ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  ครั้งที่ 2  
 หน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาหน่วยงาน/ 
 หลักสูตร  

 4. วันที่ 30 มกราคม 2560 - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561   
   จัดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ        

 5. วันที่ 9 เมษายน 2561    ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  ครั้งที่ 3  
                                         เพ่ือ (ยกร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ                            
                                         20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
 6. วันที ่23 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  ครั้งที่ 4 เพ่ือพิจารณา 
  ปรับปรุง (ร่าง) แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ  
  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   

 7. วันที่ 27 เมษายน 2561 – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561        
 สํารวจความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561  
                                         – 2580) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย  

         8. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ  ครั้งที่ 5 เพ่ือพิจารณา 
  ปรับปรุง (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย         
                                                 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)    

 9. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 10. วันที ่28 มิถุนายน 2561 จัดประชุมสัมมนา “การกําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน 

  การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 พิจารณา “ร่าง”..แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง”..แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 20ปี ควรมีเน้ือหาสอดคล้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 2. ควรมีแผนกลยุทธ์เพ่ิมเติมในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 เพ่ือยกระดับการบริการวิชาการ เช่น 
การศึกษาต่อเน่ือง หรือหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3. ควรปรับเพ่ิมเน้ือหาเรื่องตัวช้ีวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่มาของงบประมาณ โดยปรับเป็นแผน 
ระยะสั้น (5 ปี) 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสมัยใหม่ ให้ปรับเพ่ิมรายละเอียด                 
ที่เก่ียวข้องกับ e-learning ทั้งการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 
 5. การสร้างโรงเรียนสาธิตภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ ไม่ควรเน้นด้านการเรียนการสอนหรือ
เป็นสถานที่สําหรับฝึกสอนของนักศึกษา แต่ควรจัดให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนา
เยาวชนในรอบด้าน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 กลยุทธ์ที่ 8 แก้ไขเป็น “ส่งเสริมการเผยแพร่และการนําวิจัยไปใช้
ประโยชน์ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ” 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 กลยุทธ์ที่ 9 แก้ไขเป็น “ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 
 8. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างย่ังยืน กลยุทธ์ที่ 28 แก้ไขเป็น 
“ยกระดับการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีลักษณะ 4 ประการ ดังน้ี 
คือ (1) ร่วมคิดร่วมทํา (2) ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (3) มีลักษณะของวิชาการ และ (4) เกิดผลกระทบเชิงบวก” 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ “ร่าง”..แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580)..โดยให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
                    

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
                      อักษรย่อสําหรบัสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจําตําแหน่ง 
                      ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี (ฉบับที่ ....)  พ.ศ. .... 
 ด้วยวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็น “หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)”  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้กําหนดปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาการจัดการ และกําหนดสีประจําสาขาวิชาของสาขาวิชา
การจัดการ  และเพ่ือให้มีพระราชกฤษฎีการองรับในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนประสานกับงานวินัยและนิติการให้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ….  
 งานวินัยและนิติการได้เสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ....) พ.ศ.…….                                                          
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแก้ไขสีประจําสาขาวิชาในพระราชกฤษฎีกา โดย
กําหนดให้มีคณะละ 1 สี เพ่ือให้สะดวกต่อการนํามาใช้   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. 
 

 4.2.2 พิจารณากําหนดสาขาของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ตามประกาศสภาฯ ฉบับที่ 005/2558 เรื่องแต่งต้ัง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 10 จึงออกคําสั่งฯ ที่ 1516 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินการสรรหากรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 5 กําหนดให้ “คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 (1) ประธาน 
 (2) รองประธานคนที่ 1 และรองประธานคนท่ี 2 
 (3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
 (4) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา 
 สําหรับกรรมการตาม (3) จะต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ดังน้ี (1) ด้านการศึกษา               
(2) ด้านมนุษยศาสตร์ (3) ด้านสังคมศาสตร์ (4) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) ด้านกฎหมาย (6) ด้าน
การงบประมาณและการเงิน (7) ด้านการบริหารงานบุคคล (8) ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น (9) ด้านการ
ศาสนา  (10) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ (11) ด้านอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร แต่ทั้งน้ีให้
เป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง...” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 เพ่ือให้การดําเนินการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกสาขา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558              
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณากําหนดสาขาของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ในด้านอ่ืนๆ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบมอบอํานาจให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดสาขาของ           
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอ่ืนๆ..และสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้มี
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภูมิลําเนาหรือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง               

  

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 
10 กําหนด “ให้มีผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริหารงานและบังคับบัญชาบุคลากร
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ...” และเพ่ือให้มีผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งที่ว่าง                
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
 1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธาน 
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      กรรมการ 
 3. อ.ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)    กรรมการ 
   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 4. อ.ทศพร  จนิดาวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
 5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ                                              กรรมการ                        
  และเลขานุการ 
 6. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 
 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ตามความใน
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและการ
พ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และ
บุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ที่มีความเหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้
ความเห็นชอบแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
  

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                  สารสนเทศ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 ได้แต่งต้ัง  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2561 เป็นต้นไป (ตามคําสั่ง             
สภาฯ ที่ 005/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

เน่ืองจาก นายสมพร  ศรีอาภานนท์  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวตาม
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อ 7 (1)  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ  พ.ศ.  2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   ข้อ 7  กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ  โดยให้ดําเนินการ “ภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่ผู้อํานวยการจะครบ
วาระหรือหลังจากผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี”  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธาน 
 3. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 5. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) 
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  พ.ศ. 2547 กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 4.2.5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561..เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ               
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ แล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1. นายบุญฤกษ์  บุญคง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุมัติการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 2. นายศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์..สาขาวิชาการจัดการ               
โลจิสติกส์ อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

   สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบ                   
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายบุญฤกษ์  บุญคง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุมัติการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 2. นายศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์..สาขาวิชาการจัดการ               
โลจิสติกส์ อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาม
เสนอ  

 มติที่ประชุม 
 1. อนุมัติแต่งต้ัง  นายบุญฤกษ์  บุญคง  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหาร 
ธุรกิจ  ต้ังแต่วันที่  4  กันยายน  พ.ศ.  2560 
 2. อนุมัติแต่งต้ัง  นายศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา                  
การจัดการโลจิสติกส์  ต้ังแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
  

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลีย่นแปลง 
                  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจําหลักสูตร    

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า “หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ             
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 
 1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ การ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ดังน้ี “ปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี จิระจรัส ทดแทน ดร.อนุมาน  จันทวงศ์ เน่ืองจากย้ายไป
ประจําหลักสูตรอ่ืน” 
 2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มี
มติเห็นชอบให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   (1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดย                   
ให้  ผศ.นิรมล  ยินดี  ทดแทน  ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ และ ผศ.รพี  พิกุลงาม ทดแทน ผศ.ดร.อัคคกร  
ไชยพงษ์  เน่ืองจากอาจารย์ทั้งสองท่านย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร              
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)   

   (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้ ผศ .ดร .จิตเกษม                   
หลําสะอาด ทดแทน อาจารย์รัชกร นามกร ซึ่งย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอ              
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของทั้งสองหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์คนเดิม             
กับอาจารย์คนใหม่ที่มาทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร    
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร  ดังน้ี 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 
    1.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเกษม หลําสะอาด 
ทดแทน อาจารย์รัชกร นามกร เน่ืองจากย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน 
  2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   2.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ยินดี ทดแทน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ  เน่ืองจากย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน 
   2.2 ปรับเปล่ียนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพี พิกุลงาม ทดแทน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์  เน่ืองจากย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  ฉบับใหม่  พ.ศ.  2559 
   3.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  จิระจรัส  ทดแทน ดร.
อนุมาน จันทวงศ์ เน่ืองจากย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน 
 

 4.2.7 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม 
         คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ....  
 ด้วยมหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือหารือไปยังอธิบดีกรมบัญชีกลางเก่ียวกับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมคณะ 
กรรมการและคณะอนุกรรมการหลายคณะ กรณีกรรมการท่ีเป็นบุคคลเดียวกันดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ มากกว่า 1 คณะ จะสามารถเบิกค่าเบ้ียประชุมในการเข้าร่วมประชุมในวันเดียวกันได้
มากกว่า 1 คณะหรือไม่  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0561.1/040 ลงวันที่  28  เมษายน  2557 
 ต่อมากรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/16584 
เรื่องขอหารือเก่ียวกับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุม  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยได้ตอบข้อหารือของ
มหาวิทยาลัยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

“...คณะกรรมการที่เป็นบุคคลเดียวกันในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมากกว่า 1 คณะ จะ
สามารถเบิกค่าเบ้ียประชุมในวันเดียวกันมากกว่า 1 คณะได้”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงมอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
2552  ให้สอดคล้องกับหนังสือของกรมบัญชีกลางดังกล่าวให้มีความเหมาะสมในการดําเนินการจัดการประชุม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 สํานักงานอธิการบดีได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 
เมื่อวันที่  20  มิถุนายน พ.ศ. 2561 พิจารณาร่างระเบียบฯ และมีมติเห็นชอบให้เสนอ..“ร่าง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
....  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน  พ.ศ.  2561 ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่าย                
ในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... แล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... เพ่ือออกใช้บังคับ  
 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 โดยให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ปรับปรุงแก้ไขหลักการและเหตุผลในความ
วรรคแรกของระเบียบดังกล่าว 
 

 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  19  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 มีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 118 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ.  2561 มีมติเห็นชอบ              
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  25  คน  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม  

1. สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 118 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวน  21  คน  

2. สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 4 ราย คือ 
 (1) นายปริวรรต  ธงธวัช 
 (2) นายศุภกร  เกษกล้า 
 (3) นางสาวไพลิน  หนูนวล 
 (4) นางสาวโชติรส  สุวรรณรัตน์ 
 โดยมีเง่ือนไขให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบว่านักศึกษาทั้ง 4 ราย ได้แก้ไขงานวิจัยตามมติ

สภาวิชาการแล้วหรือไม่อย่างไร หากมีการแก้ไขงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา 
และหากยังไม่แก้ไขงานวิจัยให้บัณฑิตวิทยาลัยกํากับติดตามให้นักศึกษาแก้ไขงานวิจัยให้เรียบร้อยและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาต่อไป และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบการแต่งต้ังใหร้ักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
               สารสนเทศ  

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 ได้แต่งต้ัง  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2561 เป็นต้นไป (ตามคําสั่ง 
สภาฯ ที่ 005/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) ต่อมา  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงเป็นผล
ให้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน 
สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 ข้อ 7 (1)  
 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งต้ัง  นายวสันต์  สุทธโส  ตําแหน่งรองอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการ
แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  22  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เป็นต้นไป  จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ัง (ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1726/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561)  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1726/2561.เรื่อง
แต่งต้ังบุคคลให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 22 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 
    มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 5.2 เพื่อทราบการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านจีากผู ้
               ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
               แทนผูค้รบวาระการดํารงตําแหน่ง  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทน
ผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ลงวันที่  6  กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ได้แต่งต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547..และเมื่อผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ที่ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ได้พ้น
จากตําแหน่งผู้บริหารจึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันน้ัน มหาวิทยาลัย
โดยอธิการบดีได้จัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตาม
มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
จํานวนหลายคร้ัง (รายละเอียดดังประกาศแนบ) 
 บัดน้ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 และ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แห่ง
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