
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 13/2562 

วันอังคาร ที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   
ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธกิารบดี 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.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.เสน่ห์  บุญกําเนิด รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 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. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

12. อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

13. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
17. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 
  3.  นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) 
 2.  นายวิษณุ  แก้วมีวงศ์ หัวหน้างานวินัยและนิติการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 3.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 4.  นางธิดารัตน์  มาตรแสง นิติกร 
     ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 5.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3.1 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ด้วยเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562..ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยไปสู่อนาคต ในการประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่
ศตวรรษที่ 21.ที่จะต้องมีการจัดทัพใหม่เพ่ือตอบโจทย์การเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยน
เศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าโดยใช้นวัตกรรมเป็นสําคัญ ภารกิจของกระทรวงที่สําคัญมี 3 ประการ 
คือ การสร้างและพัฒนาคน การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย ในทิศทางที่ตอบโจทย์ประเทศ ภาคเอกชน 
ชุมชนและประเด็นที่ท้าทายของโลก และการสร้างนวัตกรรม 

นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้มหาวิทยาลัยรวบรวมร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผน
ยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้มีความ
เช่ือมโยงและมีเป้าประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติโดยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งต่อไป 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม 
รับทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทําร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นรูปเล่ม เพ่ือมอบให้กับกรรมการสภามหาวิยาลัยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ือให้รับทราบเป็นความรู้ไปในทิศทางเดียวกันและนําลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ส่งสําเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0233.1 (1.15) 

/3551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึงมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอหารือแนวทางในการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกว่าจะสามารถแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร 
และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทางวิชาการที่เป็นงานเฉพาะกิจตามความเช่ียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ
และเป็นคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่อย่างไร 

  กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเรียนว่าเมื่อพิจารณาคําสั่ง คสช. ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ข้อ 3 วรรคสองแล้ว เห็นว่านายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอาจได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเก่ียวกับการ
เรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทางวิชาการ โดยมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งต้ังจากอธิการบดีไปเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน การวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทางวิชาการได้”  

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 12/2562 ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

   
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ            
ครั้งที่ 10/2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ และติดตามการบริหารหลักสูตร
และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 020/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับและติดตามการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว (ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562..โดยให้แก้ไขปรังปรุงข้อบังคับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่ง
ข้อบังคับให้หน่วยงานทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.2..พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 1. นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 015/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบ
ออกประกาศฯ เรื่องการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จะพิจารณา 
ตรวจสอบและกลั่นกรองบุคคล ภายนอกที่ได้รับการเสนอช่ือและดําเนินการทาบทามให้ได้บุคคลภายนอกท่ี
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ จํานวน 4 คน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
14/2562 ในเดือนธันวาคม 2562 แต่งต้ังเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  

 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 018/2562 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่ง  
ให้หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสาย
วิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากข้าราชการ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

สายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

1. นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 019/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
บุคคลจากข้าราชการสายวิชาการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

2. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้ออกประกาศฯ 
เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น 
กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

3. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติและกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอช่ือ และดําเนินการทาบทามให้ได้ผู้แทนข้าราชการสายวิชาการ 
จํานวน 1 ราย เสนอสภาฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เคย
กําหนดไปแล้ว และการกําหนดช่ือสาขาวิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเทียบเคียงช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว และ
การกําหนดช่ือสาขา วิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง                   

การปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ที่ประชุมมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 
จํานวน 370 คน  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับ

นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองพัฒนานักศึกษาทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU Blueprint 
2020-2023) และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และรองอธิการบดีเป็นรายไตรมาสและเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 258 ราย..และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 ราย โดยกรณี
วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บัณฑิตวิทยาลัยประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ดําเนินการให้ผู้วิจัยไปทบทวนการเขียนบทคัดย่อตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบ
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิตและ 
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แล้ว (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 12/2562 : ระเบียบวาระท่ี 6.1 
            เรื่องอ่ืนๆ 
สืบเน่ืองจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2562 ระเบียบวาระที่ 6.1 อ.ทศพร จินดาวรรณ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่า ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาราชการแทน
อธิการบดี ควรแสดงความรับผิดชอบโดยขอให้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงเพียงตําแหน่งเดียว 

 

3.1.1 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 12/2562 : ระเบียบวาระท่ี  
            4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 สืบเน่ืองจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2562 ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
มีข้อสังเกตว่าตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยซ้ําซ้อนกับคณะอยู่หลายตัวเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกคร้ัง จากนั้น อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยไปดําเนินการโครงการ
โดยเชิญคณาจารย์ไปร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม่ ซึ่งทําให้เกิดความซ้ําซ้อนกับงานของ
คณะ และข้อสังเกตอีกประเด็นคือโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
หรือไม่อย่างไร  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มอบฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         3.1.2 (1) เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 12/2562 : ระเบียบ 
                              วาระที่ 4.2.6 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต  
                              สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562             
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ดังน้ี 

1. ช่ือย่อสาขาภาษาอังกฤษ ไม่ควรมี and 
2. หน้า 14-15 ช่ือวิชา บางอันเป็นเอกพจน์ บางอันเป็นพหูพจน์ ควรปรับให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. ช่ือรายวิชาไม่ควรใช้คําว่าแนวคิด ควรเป็นประเด็น หรือสัมมนา 
4. ช่ือรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษควรแปลให้ตรงกัน 
5. ให้ประธานหลักสูตรติดต่อกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ เพ่ือปรับปรุงช่ือรายวิชาให้มี

ความทันสมัยมากขึ้น 
6. แผนการรับนักศึกษามีจํานวนนักศึกษามากเกินไป อาจทําให้อาจารย์ไม่มีเวลาทําผลงานทาง

วิชาการได้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                        แต่งต้ัง  
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา  
                  มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง 
 3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ครั้งที่  
                              11/2562  
 ด้วยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ การศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....แล้วได้ให้กลับไป
แก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเรื่องการจัดการหลักสูตร
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมองไปถึงหลักสูตรปกติ                 
การควบรวมหลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้รับเร่ืองไปดําเนินการ
ประสานงานเบ้ืองต้น แต่เพ่ือให้กลไกการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่ากลไกปกติจึงให้พิจารณา 
การทําแผนร่วมกัน การควบรวมหลักสูตรอาจจะเปลี่ยนทิศทางโดยจะดูความต้องการของตลาดแรงงาน และ
หลักสูตรระยะสั้นในอนาคตก็จะเทียบเข้าไปในคลังหน่วยกิตซึ่งสามารถนําไปรับรองหรือออกเป็นสัมฤทธิบัตร 
เป็นต้น ซึ่งจะนําไปสู่ปริญญาได้ 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

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 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทกุข ์
                       ประจาํมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย.(ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ที่ 016/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ
ออกประกาศเร่ืองรูปแบบและวิธีการเสนอช่ือบุคคลภายนอกเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย และเห็นชอบแบบเสนอช่ือฯ โดยกําหนดให้ใช้สิทธ์ิ
เสนอช่ือฯ ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้เปิดกล่อง
รับแบบเสนอช่ือฯ และรวบรวมรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ ผลการรวบรวมรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ 
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 (1) ด้านกฎหมาย จํานวน 15 ราย 
 (2) ด้านการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 11 ราย 
 และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําข้อมูลประวัติฯ เสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ..เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้
ตรวจสอบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอช่ือฯ ทุกราย ปรากฏว่าทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอช่ือบุคคลภายนอกเพ่ือ
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จากน้ันได้กลั่นกรองบุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสมฯ และมีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านละ 1  คน ตามลําดับเพ่ือให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านละ 1 คน  ดังน้ี 
 (1) ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
  ลําดับที่ 1 นายประเสริฐ วัฒนเสรีกุล 
  ลําดับที่ 2 นายสิริพงษ์   ศรีวิกาล  
  ลําดับที่ 3 นายสมควร เรืองวุฒิ   
 (2) ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารจัดการภาครัฐ   
  ลําดับที่ 1 นายอวยชัย  อินทร์นาค 
  ลําดับที่ 2 นายทนงศักด์ิ ทวีทอง  
  ลําดับที่ 3 ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด  

และเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบรับการทาบทาม ด้านละ 1 คน รวมเป็น 2 คนแล้ว ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย  

บัดน้ี นายประเสริฐ วัฒนเสรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ นายอวยชัย  อิ น ท ร์ น า ค  ผู้ ท ร ง 
คุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ตอบรับการทาบทามแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. นายประเสริฐ  วัฒนเสรีกุล  (ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านกฎหมาย)  กรรมการ 
 2. นายอวยชัย  อินทร์นาค (ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านการบริหารงาน กรรมการ 

บุคคลหรือการบริหารจัดการภาครัฐ) 
  

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั แทนผูพ้น้จากตาํแหน่ง 
       ก่อนครบวาระ 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
(ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 019/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562)  
 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้
ออกประกาศฯ เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
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แต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ฯลฯ โดยกําหนดให้ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ ในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 
 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอช่ือ และดําเนินการทาบทามให้ได้ผู้แทนข้าราชการสาย
วิชาการ จํานวน 1 คน คือ อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ บัดน้ีได้ตอบรับการทาบทามแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง อ.ดร.ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ประเภทกรรมการจากข้าราชการ สายวิชาการ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 ตามที่ อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เพ่ือไปดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 ได้กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการ ดังน้ี 

“ข้อ 10 วรรคสอง “ในกรณีที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระให้ทําการเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยนําความในข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม...”  

ข้อ 6 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเรียกว่า“คณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา” ประกอบด้วย 

 (1.1) ตัวแทนรองอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง 1 คน  
 (1.2) ตัวแทนคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบันฯ ซึ่งคัดเลือกกันเอง                

3 คน 
 (1.3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 ให้กรรมการตามข้อ (1.1) - (1.3) เลือกกันเองให้เป็นประธาน 1 คน ...” 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งตัวแทนรองอธิการบดี 1 คน และตัวแทนคณบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 3 คน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามรายช่ือ
ดังต่อไปน้ี 

(1) ตัวแทนรองอธิการบดี 1 คน ได้แก่ อ.วสันต์  สุทธโส 
(2) ตัวแทนคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบันฯ 3 คน ได้แก่ ผศ.นนทชัย โมรา                

ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด และ ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล จากน้ันประธานสภาคณาจารย์ฯ ตัวแทน           
รองอธิการบดี และตัวแทนคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้เลือกกันเองเป็นประธาน               
ผลการเลือกประธานคณะกรรมการเลือกต้ังฯ ได้แก่ อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ดังต่อไปน้ี 
 1. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธาน 
 2. อ.วสันต์  สุทธโส  ผู้แทนรองอธิการบดี กรรมการ 
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 3. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ  กรรมการ 
 4. ผศ.นนทชัย  โมรา  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ กรรมการ 
 5. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ   กรรมการ 
 6. นายวรชาติ  การเก่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก  เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่.ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 
 

4.2.4 พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราตําแหนง่ผู้ช่วยอธิการบดี 
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21..กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบ

กําหนดจํานวนรองอธิการบดีและจํานวนกับคุณสมบัติของผู้ช่วยอธิการบดี ดังน้ี 
(1) ตําแหน่งรองอธิการบดี  จํานวน 6 อัตรา  และ 

 (2) ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  จํานวน 7  อัตรา 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มีข้อเสนอแนะ
ว่าการกําหนดกรอบอัตราในตําแหน่งรองอธิการบดีควรเป็นไปตามที่อธิการบดีเสนอเพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริหารมหาวิทยาลัย และการกําหนดกรอบอัตราในตําแหน่งรองอธิการบดีควรเสนอเป็นครั้งๆ ไป และสําหรับ
การเสนอแต่งต้ังรองอธิการบดีในช่วงที่มีรักษาราชการแทนอธิการบดีควรให้มีรองอธิการบดีไม่เกิน 5 ราย           
ซึ่งสามารถเบิกค่าตอบแทนได้จากงบประมาณแผ่นดิน 
 ปัจจุบันรักษาราชการแทนอธิการบดีได้แต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 4 ราย ตามกรอบอัตราผู้ช่วย
อธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และเพ่ือให้การกําหนด
กรอบอัตราตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีเป็นไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 5 อัตรา เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย ..ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณา             
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังน้ี 

(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา   
(2) งานกิจการนักศึกษา   
(3) งานวิชาการ 
(4) งานกฎหมาย   
(5) งานกิจการพิเศษ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1. อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 วรรคสาม กําหนดว่า “ผู้ช่วยอธิการบดีที่จะได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกิน 3 อัตรา” และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษา
ลดลงทุกปี จึงเป็นเหตุให้งบประมาณเงินรายได้ลดลงไปด้วย เห็นควรให้มีผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 3 อัตรา 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าเพ่ือประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เห็นควรให้มีผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 5 อัตรา ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอ 
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 3. การเสนอกรอบอัตรารองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีในโอกาสต่อไปเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ             
ได้แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นอธิการบดีให้มหาวิทยาลัย
เสนอกรอบอัตราในตําแหน่งดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป 
 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติกรอบอัตราผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 5 อัตรา เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณา             
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังน้ี 

(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา   
(2) งานกิจการนักศึกษา   
(3) งานวิชาการ 
(4) งานกฎหมาย   
(5) งานกิจการพิเศษ 
ทั้งน้ี ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินและหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับกําหนด 
 

 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ 
         ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนนิคดีอาญา คดีแพ่ง  
         และคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี พ.ศ. .... 
 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)3/ว 2 เรื่องแนวทางการคุ้มครอง
และให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา 
หรือถูกดําเนินคดีอาญา และคดีปกครอง ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2561 ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการทําหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการ 
โดยเฉพาะการมีมาตรการให้ความคุ้มครองการทําหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้ง มหาวิทยาลัย 
ได้มีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิมาทําหน้าที่ในการด้านการจัดการศึกษา และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใน
หลายรูปแบบ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณะกรรมการประจําคณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน คณะกรรมการสรรหาผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสอบส่วนและดําเนินการทางวินัย คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคณะกรรมการอ่ืน ยังไม่มีข้อบังคับรองรับหรือมีมาตรการให้ความ
คุ้มครองผู้ทําหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
 งานวินัยและนิติการได้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการคุ้มครอง
และให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดี
ปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการคุ้มครองและให้
ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และ
คดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะให้แก้ไขคํานิยามคําว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ให้หมายถึง
กรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายของส่วนราชการ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 

 

 4.2.6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนเลขทีข่องกรอบตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่ง 
                  เจ้าหนา้ที่บรหิารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 018 เปน็ตําแหนง่เลขที่  
                  008 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติการกําหนด
กรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 018 เป็นตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้ัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบันทึก
ข้อความ ที่ 2788/62 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยในการนําเสนอเลขที่ตําแหน่ง
เพ่ืออนุมัติกรอบระดับชํานาญการใหม่ โดยแจ้งความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนเลขที่ของ
กรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 
018 เป็นตําแหน่งเลขที่ 008 เน่ืองจากมีความผิดพลาดในการแจ้งเลขที่ตําแหน่งผิดต้ังแต่การส่งเอกสาร
ประเมินค่างานเพ่ือกําหนดกรอบของตําแหน่ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีของกรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 018 เป็นตําแหน่งเลขที่ 008 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนเลขที่ของกรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 018 เป็นตําแหน่งเลขที่ 008 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 มติที่ประชุม 

อนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีของกรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 018 เป็นตําแหน่งเลขที่ 008 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

         4.2.7 พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย กรณีการตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
                  คณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 
 ด้วย อ.วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีในฐานะผู้ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนรองอธิการบดีเป็น
กรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ทราบความต้องการของคณาจารย์ที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 (ตาม
บันทึกข้อความ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่องขอหารือการตีความข้อบังคับฯ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2562) ดังน้ี 
 ข้อ 4 คํานิยามคําว่า “คณาจารย์” หมายถึง คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีข้อสังเกตว่าไม่ได้มีการจําแนกเป็น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ ซึ่งบุคลากรเงินรายได้มีสัญญาการ
ปฏิบัติงานครั้งละสามปี 
 ข้อ 5 ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําต้องมีคุณสมบัติ (3) ได้ทําการ
สอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันเลือกต้ัง 
 ข้อ 11 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับน้ี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณา
เจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และหากพบว่ามีปัญหา 
ในการปฏิบัติโปรดแก้ไขข้อบังคับให้ชัดเจนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 มีมติ  
 1. คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นําข้อเสนอตามที่ อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ กรรมการมีข้อเสนอแนะ
ว่า คําว่า “อาจารย์” มีสิทธ์ิเป็นกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจําได้ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา    
 2. คณะกรรมการฯ เห็นชอบข้อมูลตามที่ นิติกร ผู้ ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลในข้อกฎหมาย 
ประกอบการพิจารณา และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 3. คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากจะมีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เห็นควรให้มีการแก้ไข
หลังจากการดําเนินการเลือกต้ังแล้วเสร็จ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย กรณีการตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
พ.ศ. 2554 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. อ.ทศพร  จินดาวรรณ มีความเห็นว่าคํานิยามคําว่า “คณาจารย์ประจํา” หมายถึง คณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ซึ่งมาตรา 51 (4) อาจารย์ ไม่ได้กําหนดว่าเป็นบุคลากรที่ใช้เงินแผ่นดินหรือเงินรายได้ จึงมีผลให้อาจารย์ 
ประเภทบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จาก
คณาจารย์ประจําได้ 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ควรได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการในชุดที่มีการกําหนดนโยบายด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อกฎหมายและเทียบเคียงระเบียบ ข้อบังคับกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 3. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้นิติกรให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย และนิติกรได้ให้
ความเห็น ดังน้ี 
     ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 51 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 4 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 และมาตรา 18 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 
2554 ข้อ 4 ผู้มีสิทธ์ิดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําจะต้องเป็นคณาจารย์
ประจําจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่รวมบุคลากรเงินรายได้ (ประเภทวิชาการ) ส่วนผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําตามข้อบังคับฯ ข้อ 6(4) ได้กําหนดสิทธ์ิให้คณาจารย์ประจําที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจํา
ตามสัญญา ดังน้ัน ผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 16(4) และข้อบังคับฯ จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ/ตําแหน่ง
วิชาการ) และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/ตําแหน่งวิชาการ) เท่าน้ัน  
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 คือ ผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา ตามมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จะต้องเป็นคณาจารย์ประจํา ประเภทข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ เท่าน้ัน  

อ.ทศพร จินดาวรรณ ขอสงวนสิทธ์ิในระเบียบวาระน้ี 
   

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจของ                 
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ                   
ในการประชุมคร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ .ศ .  2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและ
ระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 124 ราย 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 124 ราย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 124 ราย..และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 124 ราย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ เพ่ิมช่อง
กรรมการสอบในเอกสารการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรีด้วย  
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ด้วยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบโครงการการขับเคลื่อนงาน
สภามหาวิทยาลัยตามพระบรมราโชบาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดย
กําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสัญจร และศึกษาดูงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ณ มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติ
รับทราบ 
 6.2 ด้วย อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์ฯ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562 จึงมีผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพร้อมกันด้วย นายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวขอบคุณ อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี 

6.3 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 14/2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562             
เวลา 13.00 น. ณ  ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 นายวรชาติ  การเก่ง                                   อาจารย์วสันต์  สทุธโส 
ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


