
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 14/2562 

วันอังคาร ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2562   
ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. ผศ.ดร.เสน่ห์  บุญกําเนิด รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

11. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล 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.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. ผศ.ภูภณัช  รตันชัย ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
16. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 4. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา 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. นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการจัดทาํร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 2.  อ.ดร.พรทพิย์  วิมลทรง อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 3.  อ.ดร.อนุมาน  จันทวงศ ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 4.  ผศ.เตชธรรม  สังข์คร อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
     ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 5.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.9 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ด้วย อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครบ

วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ในฐานะผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบโล่เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ อ.ดร.พลกฤต                
แสงอาวุธ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
ด้วยคณะกรรมการเลือกต้ังประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดการประชุม

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพ่ือเลือกประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ปรากฏว่า ผศ.ภูภนัช  รัตนชัย ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2562 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
1. หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (3) ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เพ่ิมเติม

ข้อความ ดังน้ี 
    “การพิจารณาอนุมัติแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นการอนุมัติโครงการใช่หรือไม่ และที่
ประชุมได้ช้ีแจงว่าเป็นการอนุมัติแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การดําเนิน
โครงการที่มีความซ้ําซ้อนกับโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาว่าตัวช้ีวัดใดมีโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วไม่ควรจัดโครงการอ่ืนๆ ขึ้นมาซ้ําซ้อนอีก  
 2. หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (3) บรรทัดที่ 29 แก้ไขข้อความจาก “ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย
ซ้ําซ้อน” เป็น “โครงการของมหาวิทยาลัยซ้ําซ้อน” 
 3. หน้า 6 ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (3) อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมเติม
ข้อความ ดังน้ี 

  “มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการจัดโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตรงตามยุทธศาสตร์และพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าของงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่ควรจัดโครงการที่มีความซ้ําซ้อนกับโครงการของคณะหรือหน่วยงาน
ที่มีอยู่แล้วและให้คํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการด้วย” 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 13/2562 ดังน้ี   
 ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (3) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 : ระเบียบ
วาระที่ 4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผนจัดทําข้อมูลรายงานการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อยู่ระหว่าง  
การดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 : ระเบียบ
วาระที่ 4.2.6 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
เสนอคณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาพิจารณาและส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป             
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 1. นายประเสริฐ  วัฒนเสรีกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านกฎหมาย)กรรมการ 
 2. นายอวยชัย  อินทร์นาค(ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารจัดการ
ภาครัฐ) กรรมการ 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยส่งประกาศ
ให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ เป็นกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการจากข้าราชการ สายวิชาการ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 021/2562 เรื่องแต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา 
 1. นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 022/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 

2. คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้ออกประกาศเรื่องการ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ฯลฯ โดยกําหนด
รับสมัครในวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 และตรวจสอบคุณสมบัติฯ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

3. คณะกรรมการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครฯ และมีมติเห็นชอบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
พ.ศ. 2554 ฯลฯ และยกเลิกประกาศเร่ืองการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทน 
ผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบ
อัตราผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 5 อัตรา เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดี
มอบหมาย ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังน้ี 
   (1) งานประกันคุณภาพการศึกษา   
 (2) งานกิจการนักศึกษา   
 (3) งานวิชาการ 
 (4) งานกฎหมาย   
 (5) งานกิจการพิเศษ 
   ทั้งน้ี ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินและหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับกําหนด 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการคุ้มครอง

และให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดี                
ปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูก
ดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2562 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบงานวินัย
และนิติการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ 

2. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการสภาฯ เสนอนายกสภาฯ ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดําเนินคดีอาญา                  
คดีแพ่ง และคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

3. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งข้อบังคับให้มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนเลขที่ของกรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 018 เป็นตําแหน่งเลขที่ 008 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนเลขท่ีของกรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 018 เป็นตําแหน่งเลขที่ 008 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย กรณีการตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
พ.ศ. 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554  
    อ.ทศพร จินดาวรรณ ขอสงวนสิทธ์ิในระเบียบวาระน้ี 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจําทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 124 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 124 ราย 
  บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบ
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         3.1.2 (1) เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 13/2562 : ระเบียบ 
                              วาระที่ 1 เพื่อทราบข้อหารือเก่ียวกับการแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลยัและ 
                              กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหท้ําหนา้ที่อ่ืน 

 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ระเบียบวาระที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0233.1(1.15) 
/3551 เรื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอหารือเก่ียวกับการแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้ทําหน้าที่อ่ืน ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 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”  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบและมอบหมายให้นายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ 
รวมถึงวิทยากรในงานทางด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจ
ด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับทางวิชาการ โดยมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุมหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดได้ตาม
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 3.1.2 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 12/2562 : ระเบียบวาระ  
                       ที่ 4.2.10 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
                       สุราษฎร์ธาน ี
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2562 ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ             
แนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ มีข้อสังเกตว่า
โครงการของมหาวิทยาลัยมีความซ้ําซ้อนกับคณะอยู่หลายตัวเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาอีกครั้ง จากน้ัน อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยไปดําเนินการโครงการโดยเชิญคณาจารย์
ไปร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม่ ซึ่งทําให้เกิดความซ้ําซ้อนกับงานของคณะ และมีข้อสังเกต
อีกประเด็นคือโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่อย่างไร  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติมอบฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยฯ ตามบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จากน้ันนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบการยืนยันว่าการขับเคล่ือนโครงการที่ดําเนินการตามเอกสาร SRU Blueprint เป็น
โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกระบวนการวิธีงบประมาณ และนําแจ้งที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 “มหาวิทยาลัยขอรายงานข้อมูลการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 น้ัน ประกอบด้วยงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดังน้ี 

(1) โครงการหลักที่ 1 ช่ือโครงการบริหารจัดการบุคลากรช้ันยอด SRU Talent 
     รหัส MIS 0128634460002 วงเงินที่สภาอนุมัติ 12,000,000 บาท 
(2) โครงการหลักที่ 11 ช่ือโครงการ SRU Re-Profile 2020 
     รหัส MIS0128634473001 วงเงินที่สภาอนุมัติ 5,000,000 บาท 
(3) โครงการหลักที่ 18 ช่ือโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (งบกลาง) 

               รหัส MIS 0128632002042 วงเงินที่สภาอนุมัติ 14,582,252 บาท 
2. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มี

ข้อเสนอแนะให้รักษาราชการแทนอธิการบดี จัดทําแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
3. มหาวิทยาลัยได้จัดทําแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี SRU.Blueprint 

2020-2023 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 12/2562 เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี เป็นรายไตรมาส และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 ดังน้ัน การดําเนินโครงการตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวิธีการงบประมาณตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556                 
ทุกประการ” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรมีการรายงานข้อมูล           
เพ่ิมเติมว่าหน่วยงานหรือโครงการใดที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการบ้าง และควรประสานข้อมูล      
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบายและแผนการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย อันจะสร้างความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2. ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าในช่วงเวลา 3 เดือนที่           
ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการจํานวน 13 โครงการ ซึ่งพบว่ามีหลายโครงการเกิดความซํ้าซ้อนเรื่องเวลา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

เน่ืองจากจัดขึ้นในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน และในบางโครงการอาจารย์ผู้สอนต้องออกไปร่วม
โครงการนอกสถานที่ ซึ่งมีผลกระทบต่ออาจารย์เป็นอย่างมากหรือบางโครงการมีความซ้ําซ้อนของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ที่ดําเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ มีผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ จํานวน 60 คน จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ต่อมาในเดือนตุลาคมมีการจัด
โครงการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี จํานวน 49 คน และในเดือนพฤศจิกายนได้จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตรที่เป็นความท้าทายเพ่ือความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ทั้งหมด 339 คน เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งพบว่าเป็นอาจารย์กลุ่มเดียวกันทั้งหมด และกรณีเรื่องการปรับเปลี่ยนงบประมาณหรือ
รายละเอียดของโครงการน้ันถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามตามแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม
อย่างแท้จริง 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                        แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา  
                  มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง 
 -ไม่ม-ี 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
       -ไม่ม-ี  

  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังผูท้รงคณุวุฒิด้านกฎหมายเป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ               
                       และข้อบังคับ 

 ตามที่ นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมาย ได้ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 จึงมีผลให้พ้นจาก
ตําแหน่งประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับไปพร้อมกันด้วย 
 เพ่ือให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ัง นายโอภาส  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ โดยมีข้อมูลประวัติดังแนบ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ัง นายโอภาส เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ 
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 4.2.2 พิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย ์
                  ประจํา กรณกีารตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
                  และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554    
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 
022/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  
 คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้ออกประกาศ
เรื่องการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ลงวันที่ 6 
ธันวาคม 2562 โดยกําหนดให้มีการรับสมัครฯ ในวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ และประกาศรายช่ือพร้อมหมายเลขผู้สมัครฯ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
 คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครฯ 4 ราย พบว่าข้อบังคับและพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องไม่ได้กําหนดสถานะของอาจารย์ว่า
หมายถึงข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรเงินรายได้ไว้อย่างชัดเจน จึงมีมติเห็นชอบเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 กรณีข้อ 4 คํานิยามคําว่า 
“คณาจารย์ประจํา” หมายถึงคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงสถานะของอาจารย์ว่า
เป็นบุคลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย จึงมีผลให้คณะกรรมการเลือกต้ังฯ มีความเห็นต่างเก่ียวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา และส่งเรื่องขอความกรุณานายกสภา
มหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน คือ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
 ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังฯ ได้ทําหนังสือ ที่ อว 0640.14/137 เรื่องการพิจารณาตีความและ
วินิจฉัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรียนนายกสภา
มหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 พิจารณาประเด็นตามที่คณะกรรมการเลือกต้ังฯ เสนอ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กรณีการตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ได้ให้ข้อมูลประกอบการ
ตีความและให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   (1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16(4) กําหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัย...”   
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

   (2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 51 กําหนดไว้ว่า “คณาจารย์ประจํา  
ในมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี        
      (1) ศาสตราจารย์ 
      (2) รองศาสตราจารย์        
      (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
      (4) อาจารย์... 
    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนคณาจารย์ประจําตามวรรคหน่ึง             
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...”   
   (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
3 กําหนดไว้ว่า “ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้
ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้                
ของสถาบันอุดมศึกษา”” และมาตรา 18 กําหนดไว้ว่า       
     “ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปน้ี    
     (1) ศาสตราจารย์ 
      (2) รองศาสตราจารย์        
      (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
      (4) อาจารย์         
      (5) ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ...” 
   (4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 
65/2 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 18 หรือตําแหน่ง
อ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา 65/1 ได้” 
   (5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากร         
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 4 กําหนดไว้ว่า ““บุคลากรเงินรายได้” หมายถึง บุคคล              
ที่มหาวิทยาลัยประสงค์ทําสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากเงินรายได้            
ของมหาวิทยาลัย” และข้อ 5 กําหนดไว้ว่า  
      “ประเภทบุคลากรเงินรายได้ มีดังต่อไปน้ี  
      (ก) ประเภทวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่สอนและวิจัยได้แก่ 
       (1) ศาสตราจารย์ 
       (2) รองศาสตราจารย์        
       (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
       (4) อาจารย์...” 
   (6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 ข้อ 4 กําหนดไว้ว่า “ในข้อบังคับน้ี “คณาจารย์ประจํา” 
หมายถึง คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547...” และข้อ 5 ได้กําหนดไว้ว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจําต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี ...” 
  ดังน้ัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 51 ประกอบพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 4 และพระราชบัญญัติระเบียบ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 และมาตรา 18 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย         
จากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 ข้อ 4 ผู้มีสิทธิดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจําจะต้องเป็นคณาจารย์ประจําจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นพนักงาน              
ในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา           
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6(4) ได้กําหนดสิทธ์ิให้คณาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    
สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจําตามสัญญา  ดังน้ัน ผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) และข้อบังคับฯ จะต้อง
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําไม่สามารถดําเนินการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน คือวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะมีบทลงโทษหรือไม่อย่างไร และนาย
โอภาส เขียววิชัย ได้ตอบว่ากฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องการขยายเวลาและบทลงโทษไว้ หากคณะกรรมการ
เลือกต้ังฯ มีเหตุผลและความจําเป็นจนไม่สามารถดําเนินการจัดการเลือกต้ังต่อไปได้สามารถกระทําได้ 
 3. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจําไปพิจารณาการออกประกาศเรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เรื่องการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนผู้
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2562  ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรปรับปรุงแก้ไขการ
ออกประกาศให้ถูกต้องต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 1. รับทราบประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เรื่อง 
การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ลงวันที่ 6 
ธันวาคม 2562 และเรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา เรื่องการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2562  
 2. สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือหารือไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ พิจารณาตีความข้อกฎหมาย กรณี คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทใดบ้าง และผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ประเภท
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้าง) สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจําได้หรือไม่อย่างไร 
    มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 2 ราย คือ ผศ.ภูภณัช  รัตนชัย และ อ.ทศพร  จินดาวรรณ ขอ
สงวนความเห็น เน่ืองจากการตีความข้อบังคับเป็นอํานาจของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554   
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ได้

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภาฯ 
ที่ 015/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบ
ออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่องการ
ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติและกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ มีมติเห็นชอบให้ทาบทามบุคคลภายนอก เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย 
ดังน้ี 
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง 
 (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ 
 (3) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
   (4) รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ 
 บัดน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกทั้ง 4 ราย ได้ตอบรับการทาบทามเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
2. รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
3. รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
4. รศ.ดร.พีระพงศ์  ทฆีสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
5. รศ.ศศิธร วรรณพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดี 1 คน       เลขานุการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่

ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ตาม
ความในมาตรา 39 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
 

4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้วยคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559) ได้
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการทาบทามและเสนอช่ือบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย
กรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการทาบทามและประวัติแล้ว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 อน่ึง สําหรับการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ออกประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนคณาจารย์
ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 2 
คน ได้แก่ ผศ.กฤษมาศ  พันธ์ุมูสิก และ อ.บดินทร์ธร  บัวรอด 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        ประธาน 
2. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
3. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ  ชัยฤทธ์ิ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
5. คณบดีคณะครุศาสตร์        กรรมการ 
6. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   กรรมการ 
7. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและประกันฯ   กรรมการ 
8. ผศ.กฤษมาศ  พันธ์ุมูสิก (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)    กรรมการ 
9. อ.บดินทร์ธร  บัวรอด (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)    กรรมการ 
10. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      เลขานุการ 
11. เจ้าหน้าที่สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 คน   ผู้ช่วยเลขานุการ                 
หน้าที่ 

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) กํากับ  ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา              
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย  การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล                
การสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอ
สภาวิชาการ 
 (5) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ 
ของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามที่กฎหมาย กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับกําหนดหรือตามที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมาย   
 
                    
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร ์
 ด้วยคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5  
 คณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินการทาบทามและเสนอช่ือบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ โดยกรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการ
ทาบทามและประวัติแล้ว 
 อน่ึง สําหรับการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 
จํานวน 2 คน ได้แก่ ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ และ ผศ.พรวิไล  อุ้ยดํารงธรรม 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  ดังน้ี 

1. คณบดีคณะนิติศาสตร์          ประธาน 
2. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
3. รศ.ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4. นายประเสริฐ  วัฒนเสรีกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
6. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝา่ยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  กรรมการ 
7. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝา่ยแผนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)  กรรมการ 
9. ผศ.พรวิไล  อุ้ยดํารงธรรม (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)  กรรมการ 
10. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์      เลขานุการ      
11.  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ 1 คน     ผู้ช่วยเลขานุการ                         
หน้าที่ 

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) กํากับ ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา              
ของคณะนิติศาสตร์   
 (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล                
การสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษาของคณะนิติศาสตร์   
 (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์เสนอสภาวิชาการ 
 (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะนิติศาสตร์ 
 (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะนติิศาสตร์ 
 (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและ               
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของคณะนิติศาสตร์ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
กําหนดหรือตามที่คณบดีคณะนิติศาสตร์มอบหมาย  

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ  
                 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24..มีนาคม 2558               
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ต่อสภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้
เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการติดต่อประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

2. ควรมีเน้ือหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องของ NGO ที่เป็นความเสี่ยงของโลก เพ่ิมไปในรายวิชาการจัดการ
ภัยพิบัติเบ้ืองต้น หรือรายวิชาธรณี เป็นต้น 

3. รายช่ือ คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และให้จัดลําดับรายช่ือ
อาจารย์ที่มีงานวิจัยใกล้เคียงกับหลักสูตรมากที่สุดขึ้นก่อน และถัดไปตามลําดับ 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ควรมีความสอดคล้องกับรายวิชา 
5. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือวิชาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ก่อนนําเสนอ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณาอนุมัติ 
6. ควรตรวจสอบรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะของแต่ละช้ันปีให้ชัดเจน 
7. ควรมีการวิเคราะห์จํานวนนักศึกษา ความคุ้มทุน และความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการ

จัดการภัยพิบัติ 
8. ควรจัดรายวิชาให้มีความทันสมัยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
9. ควรมีรายวิชาที่เก่ียวกับภัยพิบัติจากสารกัมมันตรังสี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

10. หน้า 151 หัวข้อ “นักศึกษาช้ันปีที่ 3 นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ ข้อ 2 
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการวิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติ” ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

         4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ               
                 ค้าปลีก (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มี
มติเห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ต่อสภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้
เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรเขียนให้มคีวามทันสมัยมากขึ้น 
2. ควรตรวจสอบความถูกต้องของช่ือรายวิชาใหม่อีกคร้ัง 
3. กรอบความคิดที่นําเสนอ เช่น คุณลกัษณะของบัณฑิตแต่ละปี สามารถนําไปใส่ในหลักสูตรในหัวขอ้ 

  ความสําคญัเพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละปีเน้นอะไร และใช้รายวิชาอะไรในการรองรับความสําคัญ 
4. ปรัชญาไม่ควรเขียนในลักษณะที่ตรงกับวัตถุประสงค์ แต่ควรเขียนจากฐานคิดและความต้องการใน

ยุคปัจจุบัน 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)  

 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  

ด้วยคณะครุศาสตร์ขอแก้ไขการเขียนหน่วยกิตจาก 1(0-3-0) เป็น 1(45) ในรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน เน่ืองจากในรายวิชาดังกล่าวไม่สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยการฝึกใน
สถานศึกษาทุกสัปดาห์ได้ เพราะนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาอ่ืนร่วมด้วย ซึ่งคณะครุศาสตร์จําเป็นต้องบริหารการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถฝึกระหว่างเรียนในสถานศึกษาครบจํานวน 45 ช่ัวโมง ตามโครงสร้าง
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขหน่วยกิตในรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนจาก 1 (0-3-0) เป็น 
1(45) และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหน่วยกิตในรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนจาก 1 (0-3-0) เป็น 1(45) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการแก้ไขหน่วยกิตในรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนจาก               

1(0-3-0) เป็น 1(45) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 4.2.9 พิจารณาอนุมัติการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภท 
                  วิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ 

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ ดํ ารง ตําแหน่ งสู งขึ้ น  พ .ศ .  2556 ข้อ  5  กํ าหนด  “การกําหนดระดับ                  
ตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นที่ใช้บังคับอยู่มาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.  2556 ข้อ 16 กําหนด “วิธีการ
ประเมินค่างานข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน... 
และนําเสนอผลการประเมินต่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดเพ่ิมกรอบ
ตําแหน่ง” 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวัน
พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาผลการประเมินค่างานและการกําหนดระดับตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับชํานาญการ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 6 ตําแหน่ง แล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างาน
และกําหนดกรอบตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการกําหนด
กรอบตําแหน่ง ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 18)  

 

 1. ตําแหน่งเลขที่ 170 ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบาย
และแผน สํานักงานอธิการบดี  ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง/ระดับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 
 2. ตําแหน่งเลขที่ 171 ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง/ระดับ นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
 3. ตําแหน่งเลขที่ 126 ช่ือตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี ขอกําหนดตําแหน่ง/ระดับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 
 4. ตําแหน่งเลขท่ี 179 ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัด งานพัสดุ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี  ขอกําหนดตําแหน่ง/ระดับ นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการ 
 5. ตําแหน่งเลขที่ 086 ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัด สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ขอกําหนดตําแหน่ง/ระดับ นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
 6. ตําแหน่งเลขที่ 019 ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย        
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง/ระดับ นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบระดับตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 6 ตําแหน่ง 

มติที่ประชุม 
อนุมัติการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญ

การ จํานวน 6 ตําแหน่ง ตามท่ีเสนอ 
 

4.2.10 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน 5 ราย ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 0123/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2562  

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รับทราบหนังสือขอลาออกจาก
ตําแหน่งรองอธิการบดี ของ อ.ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว และมอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมี
อํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย”  
 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32                   
และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 
29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน 1 ราย ตามรายช่ือและข้อมูลประวัติที่เสนอในระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามท่ีผู้รักษา                   
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา จํานวน 1 ราย คือ อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 19)  

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ัง อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ตามท่ี ผศ.ดร.วัฒนา             

รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแนะนํา 
 

4.2.11 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติ

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 
022/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

ต่อมา อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังฯ ได้พ้นจากตําแหน่งประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 จึงมีผลให้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย และ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แล้ว คือ ผศ.ภูภณัช  รัตนชัย  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 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 ...” 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดการประชุมเลือกประธาน
คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ผลการเลือกประธานคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ได้แก่ ผศ.นนทชัย โมรา 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ประกอบด้วย 

 1. ผศ.นนทชัย  โมรา  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ ประธาน 
 2. อ.วสันต์  สุทธโส  ผู้แทนรองอธิการบดี กรรมการ 
 3. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ  กรรมการ 
 4. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ   กรรมการ 
 5. ผศ.ภูภณัช  รัตนชัย  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 6. นายวรชาติ  การเก่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก  เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 20)  

 

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

 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 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหป้ริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 253 ราย 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
มติที่ประชุม 

 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 253 ราย..และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 1 ราย  
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องผลการเลือกประธานสภา 
     คณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
ด้วย อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ครบวาระการ

ดํารงตําแหน่ง 2 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
เลือกต้ังประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ตามคําสั่งฯ ที่ 3508/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
2562)  

คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ได้ออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการเลือกต้ังประธานและ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดให้มีการเลือกกรรมการประเภท
ตัวแทนคณาจารย์จากคณะ คณะละ 1 คน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และการเลือกต้ังกรรมการประเภท
ตัวแทนคณาจารย์ และประเภทตัวแทนข้าราชการ โดยการเลือกต้ังทั่วไป ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562.และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว (ดังประกาศ
แนบ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 21)  

 

คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือเลือก
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผลการเลือกปรากฏว่า ผศ.ภูภณัช                 
รัตนชัย ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือก
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 

5.2 เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี สํานักจัดการทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2562 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553  มีมติ
ให้จัดต้ัง.“สํานักจัดการทรัพย์สิน”.เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย.ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดต้ัง การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดต้ัง การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ  
พ.ศ. 2552 ข้อ 19 กําหนดให้ “ให้รายงานการเงินประจําปี ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย หรือโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตในวันสิ้นปีงบประมาณ” 
 สํานักจัดการทรัพย์สินได้มีการตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจําปี 2562 ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 
คือ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2562 พิจารณาแล้ว  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเงินรายได้สํานักจัดการทรัพย์สิน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี  
พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

 

ครั้งที ่ วัน ที่ เดือน สถานที ่ หมายเหตุ 
1 อังคาร 28 มกราคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
2 อังคาร 25 กุมภาพันธ์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
3 อังคาร 24 มีนาคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
4 อังคาร 28 เมษายน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
5 อังคาร 26 พฤษภาคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
6 อังคาร 23 มิถุนายน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
7 อังคาร 21 กรกฎาคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
8 อังคาร 25 สิงหาคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
9 อังคาร 29 กันยายน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 22)  

 

10 อังคาร 27 ตุลาคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
11 อังคาร 24 พฤศจิกายน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
12 อังคาร 22 ธันวาคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

 

หมายเหตุ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และกําหนดการประชุม                
               อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 6.2 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563             
เวลา 13.00 น. ณ  ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 
 
 นายวรชาติ  การเก่ง                                   อาจารย์วสันต์  สทุธโส 
ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


