รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 14/2560
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-----------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
3. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
5. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรญ
ั ทวี
7. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
8. นายจรูญ อินทจาร
9. นายสมพร ใช้บางยาง
10. นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
11. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
12. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
13. ผศ.สมทรง นุม่ นวล
14. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
15. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

16. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
17. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
18. อาจารย์ธาตรี คําแหง
19. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ
20. อาจารย์อภิชาติ โกศล
21. ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
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 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

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

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

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.เบญจวรรณ คงขน
2. ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
3. ผศ.สุรินทร์ สมณะ
4. อาจารย์กฤตภาส จินาภาค
5. ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล
6. ผศ.พรวิไล อุ้ยดํารงธรรม

ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 และ 4.3
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 และ 4.2.6
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.6
ผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.2

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจําปี 2560 ในระหว่าง
วันที่ 12 -14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี
กําหนดการ ดังนี้
(1) วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (ภาคแรก/ภาคหลัง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(2) วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (ภาคแรก) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ (ภาคหลัง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(3) วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (ภาคแรก) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ (ภาคหลัง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจําปี 2560 ตามกําหนดการดังกล่าว
โดยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีกําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์
ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ภาคแรก/หลัง) และในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะผู้บริหาร
ร่วมถ่ายภาพหลังเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
2. มหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาส
(1) ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจําปี พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ในฐานะเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับวงการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ด้วย
ความอุตสาหะ เพียรพยายาม ทั้งยังผลิตผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ในระดับชาติและสากลอันเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเข้า
สู่สังคมสารสนเทศโดยสมบูรณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
(2) ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมมอบนโยบาย ในการประชุมหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”
ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ในการนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความสําคัญในด้าน
การพัฒนาท้องถิ่นและด้านการผลิตครูที่มคี ณ
ุ ภาพ
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2560
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้า 4 บรรทัดที่ 36 แก้ไขจาก “Studied” เป็น “Student”
2. หน้า 4 บรรทัดที่ 38 แก้ไขข้อความในข้อ 3 (4) จาก “Media Teacher คือ ใช้การสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม” เป็น “Media Teaching คือ ภาษาหรือสื่อที่ใช้การเรียนการสอน”

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2560 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่อง : ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานสภา
คณาจารย์ฯ เป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่ง
นายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 029/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2559
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการแจ้งมติสภาฯ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. ทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเลือกและแต่งตั้ง ดร.อนุมาน จันทวงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยให้
มีอํานาจหน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 026/2560 เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ
และมหาวิทยาลัยได้แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผูพ้ ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ดังนี้
1. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ผศ.สมทรง นุ่มนวล เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 025/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของ
สภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว สํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ จํานวน 2 ราย ดังนี้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)

1. ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
ผู้แทนผู้บริหารฯ
กรรมการ
2. ผศ.นนทชัย โมรา
ผู้แทนผู้บริหารฯ
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 027/2560 เรื่องกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลสําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ส่งข้อบังคับให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วและมหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการ
แจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพื่อดําเนินการส่งหลักสูตร
ไปยัง สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นแทนผู้พน้ จากตําแหน่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานและกรรมการ
ในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 2 ราย
ดังนี้
1. ผศ.สมทรง นุ่มนวล
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 028/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะ
กรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ลงวันที่ 26 กันยายน
2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สนิ พิจารณาร่างประกาศดังกล่าวก่อนที่มหาวิทยาลัย
จะออกประกาศบังคับ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้แก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่
24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 105 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 คน
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สาํ เร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้บณ
ั ฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้วยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติ
1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ประเด็นยุทธศาสตร์การประเมินผลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1.1 ผลิตบัณฑิตได้คุณภาพมาตรฐาน
1.2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
1.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมปิ ัญญาสากล
1.5 พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยมีจํานวนตัวชี้วัด ระดับผลลัพธ์ 11 ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต 35 ตัวชี้วัด รวมเป็น 46 ตัวชี้วัด

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)

(2) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน 2560) บรรลุเป้าหมาย 36 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด
(3) ผลการประเมินในภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าคะแนนที่ได้ 4.3031 ระดับดี
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 0.0197 คะแนน
(4) ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายระดับผลลัพธ์ จํานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
4.1 ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4.2 ตัวชี้วัดที่ 12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
4.3 ตัวชี้วัดที่ 33 ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
(5) ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม จํานวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่
5.1 ตัวชี้วัดที่ 16 ชุดโครงการวิจัย
5.2 ตัวชี้วัดที่ 17 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
5.3 ตัวชี้วัดที่ 26 โครงการบริการวิชาการที่นําความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
5.4 ตัวชี้วัดที่ 34 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
5.5 ตัวชี้วัดที่ 36 ตําแหน่งทางวิชาการ
5.6 ตัวชี้วัดที่ 42 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
5.7 ตัวชี้วัดที่ 44 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการ
คณะกรรมการฯ ให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะประเด็นของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะต่อไปจากตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
2. รับทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2752/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่
12 ตุลาคม 2560 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 เพื่อกําหนดทิศทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้กําหนดปฏิทินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 โดยจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
3. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 950,820,258 บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จํานวน 592,353,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.30 และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 358,466,658 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.70
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(2) แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 (สะสม
ไตรมาส 1 – 4) ภาพรวมตามแผน จํานวน 950,820,258 บาท ผลการเบิกจ่าย จํานวน 897,040,259.04 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.34
(3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จําแนกตามหน่วยงาน พบว่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 83.79 และคณะนิติศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 86.93
และสถาบันวิจยั และพัฒนา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 74.14 มหาวิทยาลัยจะต้องมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของคณะให้มีการปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประชุม โดยลดการใช้เอกสาร
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการจ้าง
บริษัทเอกชนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทํายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยให้คณาจารย์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์มาช่วยในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ เพื่อประหยัดงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
3.2.1 (2) เพือ่ ทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้
1. เรื่องการรวมพลังการพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ได้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้อาจารย์
จากคณะอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ มาช่วยสอนในคณะครุศาสตร์
2. เห็นชอบการควบรวมหลักสูตร เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีจํานวนนักศึกษา
ลดลงเป็นจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องควบรวมหลักสูตร โดยให้ควบรวมหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาที่มี
ลักษณะคล้ายกันควบรวมเข้าด้วยกัน เช่น ในหลักสูตรเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณาจารย์มีเวลาไปทํา
ผลงานทางวิชาการได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะออกแบบ model การควบรวมหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบต่อไป
3. เรื่องการนําห้องเรียนไปสู่ชุมชน เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ผูส้ ูงอายุมีมากขึ้น
การศึกษาต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยต้องเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ชุมชน การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงวัย หรือกลุ่มธุรกิจเพื่อจัดหารายได้ให้
มหาวิทยาลัย และควรกําหนดให้การไปเป็นวิทยากรในโครงการของมหาวิทยาลัยเป็นภาระงานของอาจารย์ด้วย
4. เรื่องการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดพื้นที่สําหรับให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้เลี้ยงไก่ไข่ เป็ด หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์เป็นของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝกึ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
5. การทําผลงานทางวิชาการ ก.พ.อ. จะพิจารณาปรับปรุงรูปแบบเอกสารประกอบการสอนให้มี
ความชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง
-ไม่มี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไม่ม-ี
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อให้มมี าตรฐานสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้มีคณะทํางานพิจารณาจัดทําและตรวจสอบ “ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
คณะทํางานฯ ได้ปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง”
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เพื่อออกใช้บังคับต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระนี้ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในส่วน
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับเดิม และในเรื่องระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สกอ. กําหนด ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยไปกําหนดมาตรการเร่งรัดตามความเหมาะสม
4.2.2 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ด้วยที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 ในประเด็นเกี่ยวกับ
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คํานิยาม และผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
มหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อออกใช้บังคับต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4.2.3 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการ
ได้มา การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ด้วยคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภาฯ
ที่ 023/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 3 (2) แก้ไขเป็น
“มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดํารง
ตําแหน่งในสายงานบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาในสายงาน และบุคคลทั่วไปมีสิทธิ์
สมัครเพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติวิธีการได้มา
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องคุณสมบัติวิธีการได้มา การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อออกใช้บังคับต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ข้อ 3 (2) ให้แก้ไขเป็น “มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในตําแหน่งระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)

มติที่ประชุม
เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติวิธีการได้มา
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้า
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ระดับสถาบันและสํานัก และระดับมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ระดับสถาบันและสํานัก และระดับมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งฯ ที่
1683/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กําหนดให้มกี ารดําเนินการประกันคุณภาพภายในและทํา
การประเมินคุณภาพภายในทุกปี และกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 ฯ ได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ระดับสํานัก/สถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ในเดือนสิงหาคม 2560 และได้ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ในวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงเสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับสํานัก/สถาบัน และ
ระดับหลักสูตร โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.12 (ระดับดี)
2. ระดับคณะ
2.1 คณะครุศาสตร์
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.64 (ระดับดีมาก)
2.2 คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.12 (ระดับดี)
2.3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.04 (ระดับดี)
2.4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.03 (ระดับดี)
2.5 คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.96 (ระดับดี)
2.6 คณะนิติศาสตร์
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.77 (ระดับดี)
2.7 วิทยาลัยนานาชาติฯ
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 3.57 (ระดับดี)
3. ระดับสํานัก/สถาบัน
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.75 (ระดับดีมาก)
3.2 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.64 (ระดับดีมาก)
3.3 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.63 (ระดับดีมาก)
3.4 สํานักวิทยบริการฯ
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.56 (ระดับดีมาก)
3.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.46 (ระดับดี)
3.6 สํานักงานอธิการบดี
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.11 (ระดับดี)
และสําหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
รายละเอียดดังผลการประเมินในเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ระดับสถาบันและสํานัก และระดับมหาวิทยาลัย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)

มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ระดับ
สถาบันและสํานัก และระดับมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยไปกําหนดแผนพัฒนาหลังการประเมินให้
ชัดเจน
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 16 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพือ่ ให้หลักสูตรดังกล่าว
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้
1. หน้า 7 ให้เพิ่มเติมข้อความในปรัชญา คือ ..ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพที่ดี ...
2. หน้า 16 กลุม่ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ควรกําหนดให้มีรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่เกิน 3 เท่า
3. หน้า 62 Curriculum Mapping รายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพควรมีจุดดํามากกว่ารายวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. หน้า 72 บรรทัดที่ 16 แก้ไขจาก “ไม่น้อยกว่า 80%” เป็น “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80”
5. หน้า 110 – 112 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้ตรวจสอบงานที่ไม่เข้าข่าย
การขอผลงานทางวิชาการเพื่อตัดออก และควรเขียนให้ถกู ต้องตามบรรณานุกรมด้วย
6. หน้า 113 – 117 ภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้ใส่ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงด้วย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)

7. หน้า 123 ผลการสํารวจความต้องการของผู้ประกอบการต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดส่งแบบสอบถามเพียง 30 ชุด และได้แบบสอบถาม
กลับคืนเพียง 9 ชุด อาจมีผลทําให้ความน่าเชื่อถือน้อยลง
8. หน้า 128 การแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ควรแต่งตั้งคณบดี และประธานหลักสูตร
ในคําสั่งด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 16 กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
10/2560 เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้
1. หน้า 15 “กลุ่มวิชาแกนกลางและวิชาแกน” ให้ตรวจสอบว่าเป็นคําที่อยู่ใน มคอ. 1 หรือไม่ ซึ่งควร
ใช้คําอธิบายที่เป็นสากลและชัดเจน
2. หน้า 18 กลุม่ วิชาเลือก นักศึกษาจําเป็นต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชา
บังคับหรือไม่ ควรเขียนอธิบายให้ชัดเจน
3. หน้า 52 อาจารย์พิเศษ ควรทบทวนว่ามีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษในการสอนหรือไม่
ซึ่งคณะครุศาสตร์มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเคมีอยู่แล้ว ควรสร้างความร่วมมือในการสอน
และสามารถเพิ่มเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้ได้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)

มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 112 คน
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 112 คน และอนุมตั ิให้ปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 คน ดังนี้
1. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จํานวน 1 คน
2. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 3 คน
3. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน
4. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน
5. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 1 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเงินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชี ข้อ 29 ให้ผู้อํานวยการ
กองคลัง จัดทํารายงานรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือนและเสนอให้
อธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และให้จัดทํารายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยทุก ๆ
สามเดือน โดยให้จัดทํารายงานรายรับรายจ่าย และฐานะการเงินเปรียบเทียบกับงวดก่อนเพื่อรายงาน
อธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3 วันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน พ.ศ. 2560) ต่อคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สนิ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2560 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 3 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เพื่อทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 3 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 30
มิถุนายน 2560) ประจําปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้การนํา
ยุทธศาสตร์และปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและผลที่เกิดจากการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 มาวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงได้ 4 ด้าน คือ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและความเสี่ยง จากเหตุการณ์
ภายนอกและกําหนดประเด็นความเสี่ยงไว้ 8 ประเด็น ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่
1.1 หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
1.2 คุณภาพงานวิจัยและทักษะความสามารถในการแข่งขัน
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่
2.1 โครงสร้าง ภาระงานและกรอบอัตรากําลัง
2.2 การกํากับ ติดตาม ดูแลงานการเงินบัญชี ของผู้บริหารยังไม่เพียงพอ
2.3 การจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2.4 งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ได้แก่
3.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ไม่เป็นปัจจุบันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
4. ด้านความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ได้แก่
4.1 ภาวการณ์แข่งขันมีมากขึน้ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
บัดนี้ การบริหารความเสี่ยงได้สิ้นสุดไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้เสนอ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามประเด็นความเสี่ยงปี พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 (ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2560
– 30 มิถุนายน 2560) ต่อคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 3 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560
– 30 มิถุนายน 2560) ประจําปีงบประมาณ 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2560 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นายวรชาติ การเก่ง
ผู้บันทึกการประชุม

ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

