รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 12/2560
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-----------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
3. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรญ
ั ทวี
5. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
6. นายสมพร ใช้บางยาง
7. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
8. นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
9. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
10. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
11. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

12. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
13. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
14. อาจารย์ธาตรี คําแหง
15. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ
16. ผศ.นรินทร์ สุขกรี
17. ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
2. ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
4. นายจรูญ อินทจาร

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รองอธิการบดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
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ผู้ร่วมประชุม
1. ดร.บรรเจิด เจริญเวช
2. นายวรชาติ การเก่ง
3. นางสาวนริศรา ชุมทอง
4. นางกัตติกา ด้วงศรี
5. นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุมระเบียบวาระที่ 1
1. ดร.พิชัย สุขวุ่น
2. ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
3. ผศ.สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
2. ผศ.นนทชัย โมรา
3. ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
4. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
5. ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 1
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 1 และ 4.3
รองอธิการบดี
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 , 5.1 และ 5.2
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่องทีป่ ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ
อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรือ่ งการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ในคําสั่งนี้
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคล
“สภาคณาจารย์” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือสภาคณาจารย์และบุคลากร
หรือสภาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งทําหน้าที่ทํานองเดียวกับสภาคณาจารย์แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบัน
อุดมศึกษา
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2. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ให้
สถาบันอุดมศึกษามีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษามาดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ สําหรับคุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามอื่นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
ความในวรรคหนึ่งให้นํามาใช้บังคับกับผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ และผู้
ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับด้วย
3. มิให้นําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติ
อยู่ในกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนในระหว่างการดําเนินการสรรหา
หรือดําเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
4. ในการดําเนินการเพื่อให้มีสภาคณาจารย์ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ให้คณาจารย์และ
บุคลากรอื่นของสถาบันอุดมศึกษานั้นซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์แต่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของสถาบัน
อุดมศึกษานั้นมีสิทธิเลือกและดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้มผี ลกระทบต่อผู้ดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ หรืออยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งในสภาคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาในวันทีค่ ําสั่งนี้ใช้บังคับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องทีป่ ระธานให้คณบดีรายงานผลปฏิบตั ิงานเสนอที่ประชุมทราบ
คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร์ (มีนาคม 2560 – สิงหาคม
2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ประเด็นที่ 1 บริบทคณะครุศาสตร์
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.3 ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1.4 ข้อมูลหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(2) ประเด็นที่ 2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการทางวิชาการสู่สังคม
2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
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(3) ประเด็นที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ได้ 4.57 คะแนน ผลการ
ประเมินระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในภาพรวม ผลการ
ประเมินระดับดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
(2) นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะนิติศาสตร์ใน 4 ปี ดังนี้
2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
2.2 ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
2.3 ด้านการพัฒนาอาจารย์
2.4 ด้านการวิจัย
2.5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
2.6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.7 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(3) โครงการ/กิจกรรมการผลิตบัณฑิต
3.1 ชั้นปีที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนักกฎหมาย
3.2 ชั้นปีที่ 2 จิตสาธารณะ โครงการจิตสาธารณะสําหรับนักกฎหมาย
3.3 ชั้นปีที่ 3 จิตวิญญาณนักกฎหมาย โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ
3.4 ชั้นปีที่ 4 เจตนคติทางกฎหมาย โครงการนักกฎหมายภาคปฏิบัติ
(4) ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) บริบทของบัณฑิตวิทยาลัย
(2) วิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหารงาน
(3) ผลการดําเนินงาน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
3.2 ส่งเสริมและติดตามการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร
3.3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จํานวน 3 หลักสูตร
3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาวารสารทางวิชาการ “วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ให้เข้าฐาน TCI กลุ่ม 2
3.6 โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยสําหรับอาจารย์ผู้สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
3.7 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ Philippine Normal University จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ณ เกาะโบราไค ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2559
3.8 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย” ครั้งที่ 12
3.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
ณ ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)

(4) กําหนดแผนการขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต (ปี 2561)
(5) สภาพแนวโน้มปัญหาหรืออุปสรรค
5.1 การลดลงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
5.3 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จํานวนนักศึกษาที่ลดลง หลักสูตร งานวิจัยที่ตอบสนองชุมชนและท้องถิ่น และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาของทุกคณะ มหาวิทยาลัยควรวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อม
กับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. ผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
4/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 พบว่ามหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่
(1) ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับ B1 หรือเทียบเท่า
(2) ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
(3) ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดสินใจ
คณะกรรมการฯ จึงเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะต่อสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยควรกําหนด
กรอบให้คณะ ดังนี้
(1) สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เช่น สภาฯ ให้ความสําคัญกับนโยบายการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น คณะควรนําเสนองานวิจัย โครงการ/กิจกรรมที่ได้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น บัณฑิตของคณะ
นิติศาสตร์สามารถใช้กฎหมายในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร เป็นต้น และควรจัดทําเป็น SWOT ในเรื่องนั้นๆ
(2) คุณภาพของหลักสูตร ควรจัดทําบทสรุปการพัฒนาหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
(3) ความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ เช่น คณะครุศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการ
ผลิตครูคุณภาพ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยให้ทกุ หลักสูตรสอนโดย Active Learning และใช้โรงเรียน
เป็นฐาน พบปัญหาคือสภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการสอนแบบ Active Learning/ไม่มโี รงเรียนสาธิต/ระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร การพัฒนาโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาแทนโรงเรียนสาธิต
คณะครุศาสตร์ควรมีการวิเคราะห์ว่าหากเปิดโรงเรียนสาธิตเองจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งจะดีกว่าการนํา
งบประมาณไปพัฒนาโรงเรียนโดยรอบหรือไม่ ซึ่งหากมีโรงเรียนสาธิตนักศึกษาจะมีสถานที่ฝึกวิชาชีพได้โดยตรง
เป็นต้น
(4) ควรนําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอของคณะมาผนวกกันเพื่อกําหนดเป็น
แผนพัฒนา
4. ประธานมอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยใน 4 มิติ คือ (1) ด้านการพัฒนาองค์กร (2) ด้านประสิทธิภาพตามพันธกิจ
(3) ด้านความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ และ (4) ด้านการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)

5. คณะควรนําเสนองานวิจัย โครงการ/กิจกรรม หรือนวัตกรรมงานสร้างสรรค์รายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2560 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งระเบียบให้มหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานทราบ (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งประธาน สภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจําคณะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 020/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการ
สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้ง
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาเสนอและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ให้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 019/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
-ไม่มี3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง
-ไม่มี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไม่ม-ี
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี
ด้วย ผศ.สมทรง นุ่มนวล ผู้รกั ษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้สิ้นสุดการดํารงตําแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 001/2560
ลงวันที่ 24 มกราคม 2560) ทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งไปพร้อมกันตามความ
ในมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มอี ํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่
กรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย”
กรณีดังกล่าว รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามรายชื่อและข้อมูลประวัติที่เสนอในระเบียบวาระนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามที่ผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา จํานวน 4 ตําแหน่ง ทั้งนี้ไม่เกินจํานวนตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2556 (จํานวน 6 ตําแหน่ง)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)

มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลตามที่ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีแนะนํา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้
1. ผศ.ดร.วรรณะ
บรรจง
2. ผศ.สมทรง
นุ่มนวล
3. ผศ.ศิรวัฒน์
เฮงชัยโย
4. ผศ.จิตรดารมย์
รัตนวุฒิ
โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน
2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของ ผศ.สมทรง
นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ต่อมา ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้พ้น
จากตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ที่ 001/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 จึงเป็น
ผลให้ ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีไปพร้อมกัน ตามความในมาตรา 32 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 32 วรรคสาม : เมื่ออธิการบดีพ้นตําแหน่ง
ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย)
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตัง้ รศ.ดร.ชูศักดิ์
เอกเพชร ให้รกั ษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2560
เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่
22 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตัง้ รองอธิการบดี ตามคําแนะนําของอธิการบดี
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงแนะนํา
ผู้ตําแหน่งรองอธิการบดี 1 คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของ รศ.ดร.ชูศักดิ์
เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดเกี่ยวกับ “อาจารย์
ประจําหลักสูตร” ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ มีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจํามากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้
กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว และได้นําเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2560 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ดังนี้
1. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
- รายวิชา SPH0211 กลศาสตร์ 1 และรายวิชา SPH0213 ฟิสิกส์ยุคใหม่ ให้คงใช้ รหัส ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชาเหมือนเดิม
- รายวิชา ESC0110 การสอนวิทยาศาสตร์ และรายวิชา ESC0112 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในโลกปัจจุบันให้มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาตามที่เสนอ
- รายวิชา ESC0205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ปรับชื่อวิชาและคํา
อธิบายรายวิชา โดยให้ปรับจาก เพื่อ เป็น และ แทน และปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชา
2. กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในข้อ 6 ให้ปรับแก้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 เป็น พ.ศ. 2558 และให้แนบผลงานวิชาการของอาจารย์ประกอบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
(1) กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)

- รายวิชา SPH0211 กลศาสตร์ 1 และรายวิชา SPH0213 ฟิสิกส์ยุคใหม่ ให้คงใช้ รหัส ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชาเหมือนเดิม
- รายวิชา ESC0110 การสอนวิทยาศาสตร์ และรายวิชา ESC0112 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในโลกปัจจุบันให้มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาตามที่เสนอ
- รายวิชา ESC0205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา โดยให้ปรับจาก เพื่อ เป็น และ แทน และปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชา
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในข้อ 6 ให้ปรับแก้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552 เป็น พ.ศ. 2558
4.2.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่
(1) งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 760,575,700 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน)
(2) งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 328,529,299 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดบ้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพัน
สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้ ดังนี้ (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และ (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากแหล่งทีม่ าของรายได้
ดังกล่าว จํานวน 328,529,299 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดบ้านห้าแสนสองหมืน่ เก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
โดยแบ่งเป็น
(1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน
327,902,420 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
(2) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน
626,879 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยมีรายได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2
หน่วยงาน คือ
(2.1) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 405,620 บาท (สี่แสนห้าพันหกร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน)
(2.2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 221,259 บาท (สองแสนสองหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)
(3) รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสํานักจัดการทรัพย์สนิ จํานวน
66,686,400 บาท (หกสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่22
สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จากแหล่งที่มาของรายได้ 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 328,529,299 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสน
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สองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และสํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 66,686,400 บาท (หกสิบ
หกล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
4/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตติ ่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณตามแผนงานบุคลากร จํานวน 433,793,739 บาท คิดเป็นร้อยละ 40
ของงบประมาณ อาจมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณได้ในอนาคต ซึ่งสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นๆ
จะไม่จัดสรรงบประมาณด้านแผนงานบุคลากรเป็นจํานวนมาก ควรมีแผนในการลดงบประมาณในส่วนนี้ โดย
การเพิ่มภาระงานให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงาน และไม่เพิ่มอัตราการบรรจุแต่งตั้ง
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ 2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในส่วนนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น
3. ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าการปรับวิสัยทัศน์ในบางประเด็น สภามหาวิทยาลัยฯ จะอนุมัติเฉพาะ
แผนปฏิบัติราชการแต่จะไม่รับทราบเรื่องการปรับวิสัยทัศน์เนื่องจากเป็นการปรับของฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุม
1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 328,529,299 บาท (สามร้อยยี่สิบแปดล้าน
ห้าแสนสองหมืน่ เก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
(2) สํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 66,686,400 บาท (หกสิบหกล้านหกแสนแปดหมืน่ หกพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน)
2. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา
ด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่ 001/2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 ซึ่งมีสถานภาพเป็นกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
พ.ศ. 2559 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี (ตามความในข้อ 4 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย์
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547) เมื่อวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2560
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 5 และข้อ 6 ได้ดําเนินการและเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา” ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน พ.ศ. 2559
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
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มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1. ผู้อํานวยการสํานักสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบํารุง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
3. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
4. รศ.ดร.โอภาส พิมพา
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
5. ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
6. ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
7. ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
8. ผศ.สุรินทร์ สมณะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการ
9. นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
10. นายศิโรจน์ พิมาน
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
11. นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ ตัวแทนบุคลากร
กรรมการ
12. นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง
ตัวแทนบุคลากร
กรรมการ
13. ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขานุการ
14. นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว
เจ้าหน้าที่วิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. วางระเบียบ และข้อบังคับภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับกําหนด หรือตามที่ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย
4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ด้วยมหาวิทยาลัยแจ้งว่า นายชัยราช จุลกัลป์ สิ้นสุดการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ข้อ 31 (2) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
จึงเป็นผลให้ นายชัยราช จุลกัลป์ พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจํา
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (6) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
เกษียณการปฏิบัติงาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงไม่มีหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริหารงาน
และเป็นผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และเพื่อให้มหี ัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามประกาศสภาฯ เรื่องคุณสมบัติ วิธกี ารได้มา การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 4
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย
1. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
2. ผศ.นรินทร์ สุขกรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตําแหน่ง
กรรมการ
3. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร
กรรมการ
4. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
6. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามความในประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ด้วย นายชัยราช จุลกัลป์ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยในระหว่างการดําเนินการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอชื่อบุคคลผู้มคี ุณสมบัติตามข้อ 9 วรรคสาม ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2554 ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.บรรเจิด เจริญเวช ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ
กรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 155 คน
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 155 คน และระดับบัณฑิต
ศึกษา จํานวน 5 คน ดังนี้
1. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน
2. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน
3. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน 1 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
การบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจากการวางแผน
ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบบริหารจัดการตลอดจนบ่งบอกถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามตัวชี้วัดว่าองค์กรมี
ระบบการบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด โดยการกํากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเกิด การพัฒนาต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
และได้กําหนดจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. 2560 - 2563) และได้นําไปปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2560
ขณะนี้สิ้นไตรมาส 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560
พิจารณาแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)

มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เพื่อทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 950,820,258 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 592,353,600 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนห้าหมืน่ สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 358,466,658 บาท (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหกร้อย
ห้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงานได้ใช้งบประมาณ
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต
มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วย การเงิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 29 กําหนด ในแต่ละไตรมาส
บัดนี้สิ้นไตรมาส 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินงบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่
6/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ไตรมาส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนอกสถานที่
ณ โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา “ร่าง” โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนอกสถานที่
ในระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นําประสบการณ์และความรู้
จากการประชุมนอกสถานทีม่ ากําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และศึกษาโครงการ
ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับเขตหนาว และไม้ผลเขตหนาวขนาดเล็ก รวมถึงการ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชผัก พืชไร่ เพื่อนําข้อมูลมาใช้เป็นแบบอย่างในการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีนอกสถานที่ ณ โครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. การไปศึกษาโครงการตามแนวพระราชดําริฯ ควรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)

2. การศึกษาโครงการตามแนวพระราชดําริฯ มีทั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ จึงควร
กําหนดการให้ครอบคลุม
3. กําหนดการประชุมและศึกษาดูงานในสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (ดอยอินทนนท์) ควรกําหนดให้
เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน
4. ควรกําหนดวันประชุมนอกสถานที่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนอกสถานที่ ณ โครงการ
หลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบฝ่ายเลขานุการสภาฯ ปรับปรุงโครงการตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6.2 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2560 ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นายวรชาติ การเก่ง
ผู้บันทึกการประชุม

ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

