
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 1/2561 
วันอังคาร ที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2561   

ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ร้อยปกีารฝึกหัดครูไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

14. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

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

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

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

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 
21. ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
22. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.  นายบัญญติั  จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  นายดุสิต   เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราวรรณ  บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือก 
   และแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือก 
   และแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  ผศ.ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือก 
   และแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 4.  ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.2.3 
 5.  ผศ.ธีรศักด์ิ   ทองนุ้ยพราหมณ ์ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 6.  อาจารย์จิรวรรณ พรหมทอง อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับระเบียบวาระที่ 4.2.6 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 (ลับ) และให้ปรับระเบียบวาระที่ 4.2.7 เป็น 4.2.6 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติ
เห็นชอบ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่ม-ี 
  เรื่องที่ประธานให้หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เพ่ือทราบหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว1932 เรื่องข้อพึงระวัง
เก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    
และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 มีมติเห็นควรกําหนดข้อพึงระวังในการดําเนินการเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดสรุปพอสังเขป ดังน้ี 
  การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ สภาพปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านหรือ
สาขา (ถ้ามี) การกําหนดเขตพ้ืนที่/ภูมิลําเนา (ถ้ามี)  
  (2) กําหนดตารางเวลาการเสนอช่ือและคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอช่ือ 
  (3) กําหนดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสําคัญ การลงนามและสถานท่ีรับสมัครการสรรหาฯ รวมทั้ง
ช่องทางการส่งเอกสารและกําหนดการให้ชัดเจน 
  (4) กําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาฯ ต่อสาธารณะได้ทราบ หากเป็นไปได้อาจกําหนดตารางเวลา               
ได้ตามท่ีเห็นควร  
  (5) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ควรดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประกาศการสรรหาฯ 
  การบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ สภาพปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) รายงานการประชุมแต่ละครั้งต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการรับรองบันทึกรายงานการประชุม
ถูกต้อง ไม่ควรมีรายงานฉบับย่อหรือตัดต่อเฉพาะมติ 
  (2) กรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในวาระใดต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 
  (3) กรณีต้องมีการวินิจฉัยสถานะ/คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ/ผู้เข้าร่วมประชุมแทนให้ประธาน
กรรมการสรรหาฯ วินิจฉัยตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด 
  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาพปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) สอบทานคุณสมบัติรายช่ือคณะกรรมการสรรหา และกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนออก     
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 
  (2) สอบทานกระบวนการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนพิจารณา/
ดําเนินการต่อไป 
  (3) ตรวจสอบคุณสมบัติ และ Conflict of interest ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนวาระ      
การพิจารณา 
  (4) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้แล้วเสร็จก่อนการให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าแสดงวิสัยทัศน์ (ถ้ามี)       
ประเด็นแสดงวิสัยทัศน์/คําถาม-สัมภาษณ์/วิธีการให้คะแนน/วิธีการนับคะแนน/กําหนดกรรมการตรวจนับ
ประกาศผลคะแนน/วิธีการจัดเก็บหลักฐานการให้คะแนน 
  (5) ดําเนินกระบวนการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนตามท่ีกําหนดไว้    
โดยไม่ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการระหว่างดําเนินการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

  การบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาพปัญหาท่ีเป็นข้อพึงระวังใน     
การปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) รายงานการประชุมแต่ละครั้งต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการรับรองบันทึกรายงานการประชุม
ถูกต้องไม่ควรมีรายงานฉบับย่อหรือตัดต่อเฉพาะมติ 
  (2) กรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of interest ในวาระน้ัน ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 
  (3) กรณีต้องมีการวินิจฉัยสถานะ-คุณสมบัติของกรรมการสภาท่ีเข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่เข้าร่วม      
ประชุมหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมแทนให้นายกสภาฯ วินิจฉัยตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ     
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 16/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 16/2560 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 15 ระเบียบวาระที่ 6.1 ให้แก้ไขปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําปี พ.ศ. 2561    

ครั้งที่ 10/2561 จาก “วันที่ 23 ตุลาคม 2561” เป็น “วันที่ 30 ตุลาคม 2561” 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 16/2560  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แล้ว และมหาวิทยาลัยแจ้งมติสภาฯ 
ให้คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทราบแล้ว 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอ แนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขหลักสูตรตาม 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง 
สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     
ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา     
วิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.2.2 แล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอ แนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง 
สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ มติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการ      
แจ้ง สกอ. แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการ
หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยขอถอน
ระเบียบวาระน้ี และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระน้ี และให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... ประกอบด้วย ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป็นกรรมการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ         
ที่ 3341/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะ กรรมการจัดทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย   
การใช้บริการหอสมุดกลาง พ.ศ. .... ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ศ.ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 อุปนายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังกรรมการ      
ในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และ     
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สุราษฎร์ธานี โดยคําแนะนําของอธิการบดี  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 

อุปนายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 031/2560 เรื่องแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  26 ธันวาคม 2560  เรียบร้อยแล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและ
บุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 200  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  6  คน  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน       
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
 3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ไตรมาส 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 ธันวาคม 2560) 
 2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. เห็นชอบปฏิทินการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี 20 ปี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. เรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 ธันวาคม 2560) กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าควรมีตัวช้ีวัด     
ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่มีความขาดแคลนและเป็นความต้องการตามนโยบายของรัฐบาล 
 2. เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ          
มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

  (1) ยุทธศาสตร์งานวิจัยควรมีรายละเอียดอธิบายว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไร 
  (2) “ความเสี่ยงหลักสูตรไม่เป็นตามมาตรฐานหลักสูตร” การกําหนดหัวข้อความเสี่ยงดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบกับหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรกําหนดความเสี่ยงในเรื่อง “หลักสูตรมีมาก
เกินไป” และเสนอให้มีการควบรวมหลักสูตร หรือจํานวนนักศึกษาที่ลดลงในอนาคตมีความเส่ียงในด้านรายได้
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการกําหนดหัวข้อความเสี่ยงจะต้องมีความเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียดที่
ครบถ้วน และควรกําหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงไว้ด้วย 
  (3) หน้า 12 ในเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประเด็นที่ 1 หน้า 12 ข้อ 1.5 ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก อ่ืน ๆ (E=External) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่ามีความจําเป็นต้องควบคุมความเสี่ยง     
ในด้านน้ีหรือไม่ เน่ืองจากทฤษฎีความเสี่ยงมี 4 ประเภท ประเด็นที่ 2 ควรเพ่ิมความเสี่ยงอีก 3 เรื่อง ดังน้ี   
ความเสี่ยงเรื่องหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ ความเสี่ยงเรื่องความม่ันคงในอาชีพอาจารย์ 
เน่ืองจากพบว่ามีอาจารย์ลาออกจากมหาวิทยาลัยไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย และความเสี่ยง
เรื่องดิจิตอล และประเด็นที่ 3 ต้องมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  (4) ควรจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
 3. ปฏิทินการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
20 ปี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาว่าจะ
ยืนยันการใช้ยุทธศาสตร์เดิมหรือควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

 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 พจิารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ด้วย ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 เน่ืองจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ (ตามบันทึกข้อความ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องขอลาออกจากตําแหน่ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560) 
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในระดับคณะที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดต้ังขึ้นตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินการของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2552 และ
ข้อบังคับดังกล่าวข้อ 8 วรรคสอง กําหนดให้การดําเนินการสรรหาคณบดีดําเนินการตามข้อบังคับที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่ง “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” ในฐานะกรรมการ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 7) ได้ดําเนินการประชุมกําหนดการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  
2560 มีมติเห็นชอบออกประกาศฯ เรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และเห็นชอบแบบฟอร์มใบสมัครและแบบเสนอช่ือฯ 
 2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มกราคม  
2561 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือที่ตอบรับการทาบทามแล้ว ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เสนอช่ือผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
บัณฑิตวิทยาลัยใน 4 ปี ข้างหน้า ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 จํานวน 3 ราย     
ตามรายช่ือดังน้ี 
  (1) ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม 
  (2) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 
  (3) ผศ.ดร.โสภณ  เพ็ชรพวง 
 ทั้งน้ี ผู้ถูกเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเข้า
เสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย คนละ 10 นาที เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็น
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากบุคคลที่คณะ 
กรรมการสรรหาฯ เสนอ  
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติให้ลงคะแนนลับ และ  
นับคะแนนเปิดเผยโดยได้แต่งต้ัง ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ และ ผศ. ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย  
เป็นกรรมการนับคะแนน และตรวจผลการนับคะแนน  

มติที่ประชุม 
เลือกและแต่งต้ัง ดร.วัฒนา รัตนพรหม ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 1  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
             (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561) 

 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 
2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับ
สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2561) ดังน้ี 
 1. หน้า 50 Curriculum mapping ควรกระจายความรับผิดชอบหลักใหค้รอบคลุมในแต่ละด้าน 
 2. ควรมีรายวิชาการท่องเที่ยวเบ้ืองต้น รายวิชาหลักการเกษตร และรายวิชาชีววิทยาเบ้ืองต้นอยู่ใน
กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
             (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561) 

 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.  
2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้อง            
กับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการในการ
ประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
ดังน้ี 
 1. หน้า 7 ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญาให้มีความกระชับมากขึ้น 
 2. หน้า 7 วัตถุประสงค์ ควรตัดข้อ 1.3.2 ออก 
 3. หน้า 27 รายวิชาหลักภาษาไทย รายวิชาคําและความหมายในภาษาไทย และรายวิชาวากยสัมพันธ์
ภาษาไทย ควรควบรวมเป็นรายวิชาเดียวกัน 
 4. หน้า 34 รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลฯ ควรปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชา 
 5. หน้า 59 Curriculum mapping ควรกระจายความรับผิดชอบหลักให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 6. ควรมีรายวิชาภาษาไทยงานสํานักงาน หรือรายวิชาภาษาไทยร่วมสมัย 
 7. ควรตรวจสอบช่ือรายวิชาและรหัสวิชามีความซ้ําซ้อนกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยหรือไม่ 
 8. ให้ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 
 9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ควรร่วมมือกันในการควบรวมหลักสูตรเพ่ือใช้ศักยภาพของ
อาจารย์ร่วมกัน  

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  

4.2.4 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัย 
        ในมนุษย์  พ.ศ. .... 

 ด้วยมหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือบุคคลภายนอกที่ทําวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี        
ได้ดําเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และ
ความยุติธรรมของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมการศึกษาวิจัยและทดลอง
ในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ โดยได้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามลําดับ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2560 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 

2. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยจริยธรรม  
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... โดยมหาวิทยาลัยได้มอบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ช้ีแจงระเบียบวาระน้ีแทน
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ. ....  ดังน้ี  
 1. ควรแก้ไขช่ือระเบียบเป็น “การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์” 
 2. ควรแก้ไขคํานิยามคําว่า “การวิจัยในมนุษย์” หมายความว่า กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบ   
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวอทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระทําต่อร่างกายหรือจิตใจของ
อาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระทําต่อเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เน้ือเย่ือ นํ้าคัดหลั่ง    
สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึง
การศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เก่ียวกับสุขภาพ หรือการวิจัยอ่ืนตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
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 3. ข้อ 10 วรรคแรก แก้ไขเป็น “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึง จึงเป็นองค์ประชุม” 
 4. ข้อ 10 วรรคสอง แก้ไขเป็น “ในกรณีที่ประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ 
คนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม” 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์  
พ.ศ. 2561   
 

4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรได้รบัปริญญากิตติมศกัด์ิ 
        ประจําปี  2561 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอช่ือบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 โดยเมื่อผ่านการ
พิจารณาของสภาวิชาการแล้วให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
 เพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี 2561  
เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2561  
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิตามที่อธิการบดีเสนอ  
ดังน้ี 
 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ    ประธานกรรมการ 
 2. ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   กรรมการ 
 3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
 4. อธิการบดี   กรรมการ 
 5. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  กรรมการ 
 6. รองอธิการบดีที่กํากับดูแลฝ่ายวิชาการ  เลขานุการ 
 7. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
 พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ประจําปี 2561 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์
การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 
 

 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง 
                  ตําแหน่งบรหิารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559  
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 : พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่ 
เป็นข้าราชการ : กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สภาฯ มีมติเห็นชอบอัตราเงิน
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ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดี   
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเริ่มต้น 66,000 บาท รวมค่าตอบแทนตําแหน่งคณบดี      
20,000 บาท รวมเป็นเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 4.2.4 : (พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ : กรณี นายอนุรัตน์  แพนสกุล ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม) ได้มีมติเห็นชอบอัตรา
ค่าตอบแทนเร่ิมต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการขณะดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหาร : กรณี  นายอนุรัตน์  แพนสกุล ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คือ ค่าตอบแทนเริ่มต้น 
40,000 บาท รวมค่าตอบแทนตําแหน่งผู้อํานวยการ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 บัดน้ีผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการท้ัง 2 ราย ดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครบ 1 ปี และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 12  โดยให้มีกรรมการสภาฯ 
จากคณาจารย์ประจํา และประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นกรรมการเพ่ิมเติม 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร    
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ดังน้ี 
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
 2. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     เลขานุการ 
 5. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 
 1. ให้คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเพ่ือปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของ              
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการให้เป็นไปตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 หมวด 3 ของผู้บริหาร      
ที่ดํารงตําแหน่ง  ดังน้ี 
  (1) ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  ตําแหน่ง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  (2) อาจารย์อนุรัตน์  แพนสกุล  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ 1 พร้อมข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 ของผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 1 
 
 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้            
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่  
27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบ     
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 143 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  

มติที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 143 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน 5 คน  
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบรายงานรายรบั/รายจ่ายโครงการความรว่มมือทางวิชาการระหว่างกระทรวง 
               กลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
ระเบียบวาระที่ 5.3 : เพ่ือทราบการดําเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการดําเนินการโครงการและ   
การปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวง กลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ  
มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลรายงานรายรับรายจ่ายของโครงการเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 มีมติ “มอบให้มหาวิทยาลัยปรับเอกสารรายรับ-รายจ่ายทุกชุดให้ตรงกันตามความจริงแล้วเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินในการประชุมครั้งต่อไป” 
 มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปรับปรุงเอกสารรายงานรายรับ-รายจ่าย โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกระทรวงกลาโหม  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว  โดยได้เสนอคณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้สรุปรายละเอียดการจ่ายเป็น
เปอร์เซ็นต์ของแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานรายรับ/รายจ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

    มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระน้ี และมอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน   

ไปศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องว่ามีการกําหนดขั้นตอนและความจําเป็นในการเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
โครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
  

 5.2 เพื่อทราบรายงานรายรบั/รายจ่าย โครงการความรว่มมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม             
       การปกครองท้องถ่ินกับมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
ระเบียบวาระที่ 5.2 : เพ่ือทราบการดําเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม    
การปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ             
การดําเนินการโครงการและการปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลรายงานรายรับรายจ่ายของโครงการ
เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 มีมติ “มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับรายงานรายรับ – รายจ่ายงบประมาณของทุกปี งบประมาณ 
โดยแยกเป็นหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน โดยเฉพาะหลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ให้ทุน
มหาวิทยาลัยต้องส่งเงินอํานวยการเข้าส่วนกลางหรือไม่ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
งบประมาณและทรัพย์สินในการประชุมคร้ังต่อไป” 

 มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปรับปรุงรายงานรายรับ/รายจ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง            
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอคณะ                 
กรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบรายงานผลการดําเนินโครงการ                 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
โดยให้สรุปรายละเอียดการจ่ายเปอร์เซ็นต์ของแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ  โดยประธาน
กรรมการฯ ได้มอบหมายให้รองประธานฯ (รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี) เป็นผู้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานรายรับ/รายจ่าย โครงการความร่วมมือทางวิชาการ                 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระน้ี และมอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน    
ไปศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องว่ามีการกําหนดขั้นตอนและความจําเป็นในการเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
โครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.            
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพฯ 
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 นายวรชาติ  การเก่ง                                    ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


