
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 10/2561 

วันอังคาร ที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2561   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. อ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

13. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

14. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

15. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อ.ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
20. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 
 
 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม   

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 และ 4.2.5  
 2.  ผศ.สุรินทร ์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 4.2.7 
 3.  ผศ.โสภณ  บุญล้ํา อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 4.  อ.ดร.พงษ์ศักด์ิ  นพรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 5.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 , 4.2.9 และ 4.3.1 
 6.  อ.ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3.1  
 7.  นางวีณา  นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 , 5.3 และ 5.4 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ "คนดี
ศรีปักษ์ใต้" ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรางวัลเพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคคลที่มีความสามารถและประสบ
ความสําเร็จและทําคุณประโยชน์ต่อสังคม 

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. อ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุญาต
ปรับระเบียบวาระการประชุมจาก “ระเบียบวาระที่ 4.2.10 และ 4.2.11” มาเป็น “ระเบียบวาระที่ 4.2.3 และ 
4.2.4” และสําหรับระเบียบวาระที่เหลือให้พิจารณาเป็นไปตามลําดับ และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 

2. ด้วย นายจรูญ  อินทจาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอ
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 เน่ืองจากต้องทําหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 รายละเอียดตามหนังสือของ 
นายจรูญ  อินทจาร เรื่องขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 
2561   

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2561  โดยไม่มีการแก้ไข 
  

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 9/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่ง
ข้อบังคับให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหาร
จัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561 
  นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่ง
ระเบียบให้สถาบันวิจัยฯ ดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ 
จํานวน 22 ตําแหน่ง 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
บุคคลที่เก่ียวข้องทราบมติแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายวรชาติ การเก่ง ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 021/2561 เรื่องแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้
มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ
แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (เงินสะสมท่ีหักจากรายได้ร้อย
ละ 20) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้                
(เงินสะสมที่หักจากรายได้ร้อยละ 20) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จํานวน 13,700,000 บาท 
(สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) สมทบการดําเนินการก่อสร้างอาคารครุศาสตร์ จํานวน  1 หลัง 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้วและมหาวิทยาลัยได้มอบกอง
นโยบายและแผนดําเนินการต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
   (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 1,113,063,850 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบสามล้าน 
หกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
   (2) สํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 59,648,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบกอง
นโยบายและแผน และสํานักจัดการทรัพย์สินดําเนินการต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบันและสํานัก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันและสํานัก 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้ว
เสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ประชุม  
มีมติ 

1. อนุมัติแต่งต้ัง นางเบญจมาส เปาะทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6802
บริหารธุรกิจ ต้ังแต่วันที่  22  มิถุนายน พ.ศ. 2561 

2. อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวภรณ์พักตรา ศักดา ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6802 
บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา 680212 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติ สภาฯ แล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ ออกคําสั่งฯ ที่ 2944/2561 เรื่องการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการ ลงวันที่ 28  กันยายน พ.ศ. 2561 (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ มติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และได้
ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.11 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง อาจารย์ธวัช บุญนวล เป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่  18 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 023/2561 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 
เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการแจ้งหน่วยงานและ
บุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร                  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.2.13 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุน
พัฒนานักศึกษา 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุน
พัฒนานักศึกษา ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศ
ให้กองพัฒนานักศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการส่งประกาศให้หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบ (ดําเนินการ
แล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 110 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน 
   สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน               
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
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3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที ่27 มีนาคม 
             พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องการแต่งต้ังอาจารย์ประจําตามสญัญาเป็น 
             พนักงานมหาวิทยาลัย 
สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบ

วาระที่ 6.3..เรื่องการแต่งต้ังอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อ.ทศพร จินดาวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าหากอาจารย์ประจําตามสัญญาที่ได้
ส่งผลงานเพ่ือการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์เพ่ือปรับบุคลากร
เงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 การดําเนินการตามมติที่ประชุมของ
ระเบียบวาระน้ีอยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
และขณะน้ีเวลาล่วงเลยมา 3-4 เดือนแล้ว และจากการติดตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ปรากฏว่ามีการปรับเกณฑ์
ในบางข้อ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ให้มหาวิทยาลัยติดตามการปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาปรับ
บุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ด้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการ  
                              ประชุมครั้งที่ 9/2561 

ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ขอรายงานการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังน้ี   

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทํา
ตําราหรือหนังสือ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ และให้สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ ปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเมื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง  

2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์
การให้ทุนเพ่ือเข้าร่วมนําเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ  
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ และให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
“ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเมื่อดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ               
จะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ังเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป  
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3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ ในการ
จัดทําหนังสือแจ้งไปยังคณะต่างๆ เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันสุดท้ายที่
สามารถใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และกองการเจ้าหน้าที่จะปิดรับการส่งผลงาน
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในเวลา 16.30 น. ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในช่วง
ก่อนหมดระยะเวลาในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 อีกประมาณ 70 คน โดยก.พ.ว.จะมีการจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอีกคร้ังในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -ไม่มี-                    

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 (ลับ) เมื่อวันที่ 29 กันยายน         
พ.ศ. 2561 มีมติแต่งต้ัง ดร.วัฒนา รัตนพรหม ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน  
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติ              
ไว้ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมี
อํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย”  
 ดร . วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32                   
และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 
29  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน 5 ราย ตามรายช่ือและข้อมูลประวัติที่เสนอในระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามท่ีผู้รักษา                   
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา จํานวน 5 ราย ทั้งน้ี ไม่เกินจํานวนตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัย 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (จํานวน                
6 ตําแหน่ง) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีคําถามว่าบุคคลที่รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอสภา             
มหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังเป็นรองอธิการบดีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย
แล้วหรือไม่ จากน้ันรักษาราชการแทนอธิการบดีได้ช้ีแจงว่าบุคคลที่เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น              
รองอธิการบดีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย โดยได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังบุคคลตามท่ี ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานีแนะนํา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
   (1) ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง 
 (2) ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.ณฐภัทร  ถิรารางค์กูล 

 (3) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทพิย์ 

 (4) อาจารย์วสันต์  สุทธโส 

 (5) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ  
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป  

 

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเปน็เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ด้วย.รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ได้ขอลาออกจากตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2561 (ลับ) เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป จนถึงวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้ นายวสันต์  สุทธโส  พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ตามความในมาตรา 32  
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นผลให้  นายวสันต์  
สุทธโส พ้นจากตําแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 (ลับ) เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 
2561 มีมติแต่ง ต้ัง  ดร . วัฒนา  รัตนพรหม  ใ ห้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้แต่งต้ังรองอธิการบดี ตามคําแนะนําของ
อธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 
 ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงแนะนํา            
ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 1 คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง อาจารย์วสันต์ สุทธโส ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคําแนะนําของ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายวิชัย ศรีขวัญ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ตามความในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บัดน้ี
ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตามความในมาตรา 17 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ดําเ นินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่า ด้วยคุณสมบัติและวิ ธีการสรรหา               
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  
 ทั้งน้ี ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ี นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกจากห้อง
ประชุม   
 มติที่ประชุม  

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้แทนกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น ผู้แทนกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) 

   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ พ.ศ. 2547  กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
5. นายวรชาติ  การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 

 ให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
  

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง นายจรูญ อินทจาร เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
2559 ต่อมา นายจรูญ อินทจาร ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงมีผลให้ นายจรูญ อินทจาร พ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามความในมาตรา 17 
วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง โดย
นําความในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งน้ันเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน (จากวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เหลืออีก 115 วัน) และเพ่ือให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาดํารง
ตําแหน่งแทน นายจรูญ อินทจาร ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ (ครบวาระวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
3. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)  

    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏ พ.ศ. 2547   กรรมการ 

4. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   กรรมการ 
5. นายชุมพล  กาญจนะ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
6. นายวรชาติ  การเก่ง   ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
7. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทน นายจรูญ อินทจาร ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 

  

 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง 
                  ตําแหน่งบรหิารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดี 
                  คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อํานวยการสาํนักศลิปะและวัฒนธรรม 

ด้วย ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครบ 1 ปีแล้ว (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  30 กันยายน 
พ.ศ. 2561) และเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการอภิปรายว่าคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ 

อ.651/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กรณีอธิการบดีและรักษาราชการแทนอธิการบดี อายุเกิน    
60 ปี ไม่สามารถดํารงตําแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ตามแนวทางของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ตัดสินกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยหารือกับ สกอ. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าสภามหาวิทยาลัยสามารถปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน             
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ที่มีอายุเกิน 60 ปี ได้หรือไม่ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และงานวินัย 
และนิติการไปศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและพิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถปรับเลื่อนค่าตอบแทน
รายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี ได้หรือไม่ และจัดทํารายงานแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ    
 

 4.2.6 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธกีาร 
                  พิจารณาแตง่ตั้งบคุคลใหด้าํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
                  ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2561 
 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ดังน้ี 
 ข้อ 11.1.5 ให้เพ่ิมเติมความในวรรคเจ็ด ดังน้ี 
 “ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ ให้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาจจะเป็นการประชุม
ทางไกลก็ได้ และต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง” 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 โดยให้แก้ไข
ข้อบังคับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
  

  4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดชื่อสาขาวิชาสาํหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนง่ 
                 ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว  

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และได้กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
กําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กําหนดไปแล้ว สรุปได้ดังน้ี 

1. กรณีการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับผู้ที่กําลังจะเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้พิจารณา
กําหนดช่ือสาขาวิชาตามบัญชีรายช่ือสาขาวิชาที่กําหนดไว้เท่าน้ัน 

2. กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่
ระหว่างการพิจารณาดําเนินการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดรายช่ือตามบัญชีรายช่ือสาขาวิชาที่
กําหนดไว้ 

3. กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ไม่ได้
ระบุสาขา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเช่ียวชาญของผู้น้ัน
อย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว ภายในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังน้ี 

3.1 แจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน ระบุว่าสาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งอยู่เดิมน้ัน 
สามารถเทียบเคียงเป็นสาขาวิชาใด อนุสาขาวิชาใด (กรณีประสงค์จะระบุอนุสาขาวิชา) ตามบัญชีรายช่ือ
สาขาวิชาที่กําหนดไว้ในประกาศฯ หรือหากผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เคยมีการระบุสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งอยู่ไม่สะท้อนความเช่ียวชาญอย่างแท้จริง ก็ให้ระบุสาขาวิชาตามความเช่ียวชาญของ
ตนเอง โดยต้องสอดคล้องกับบัญชีรายช่ือสาขาวิชาที่กําหนดไว้เช่นเดียวกัน 

3.2 เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณา
อนุมัติสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และออกคําสั่งแก้ไขสาขาวิชา
ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป 

3.3 กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดสาขาวิชาหรือการเทียบเคียง
สาขาวิชา ให้พิจารณาจากภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอได้ใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการในคร้ังน้ันๆ 

4. การระบุช่ือสาขาวิชาจะต้องระบุช่ือสาขาวิชาตามรหัส 4 หลัก เท่าน้ัน สําหรับรหัส 6 หลัก  ซึ่งเป็น
ช่ืออนุสาขาวิชา จะระบุหรือไม่ก็ได้ ทั้งน้ี การระบุช่ืออนุสาขาวิชาอาจระบุได้มากกว่าหน่ึงช่ือ 

โดยเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณากําหนดช่ือสาขาวิชาหรือเทียบเคียงสาขาวิชาแล้ว               
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

วิชาการ รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา และคําสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน และผู้ที่ได้ย่ืนขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการไว้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา ดําเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาตามกระบวนการที่ 
ก.พ.อ. กําหนด และคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2561 ได้พิจารณาช่ือสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว และการระบุช่ือสาขาวิชาของผู้ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ 
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้
การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กําหนดไปแล้ว เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
กําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กําหนดไปแล้ว เพ่ือเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว  
 

 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร 
                  ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถาน การณ์โลกที่มี
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. 2562) ดังน้ี 
 1. สาขาวิชาควรวิเคราะห์การกําหนดจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 2. ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ รวมถึงการปรับหลักสูตรให้สอดรับ
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น การให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และการใช้ชุมชนเป็นข้อมูล  
 3. ควรเขียนจุดเด่นของหลักสูตรโดยเน้นเรื่องรายวิชาในหลักสูตรและการจัดการด้านต่าง ๆ ที่เป็น                 
อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
 4. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนพ้ืนที่ที่สามารถให้นักศึกษาใช้ในการฝึกปฏิบัติการจัดการด้าน
ปศุสัตว์ได้ 
 5. ควรใช้คําว่า “โครงการ” เน่ืองจากเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเรียนในปัจจุบัน แทนคําว่า “วิจัย” 
เน่ืองจากอาจทําให้มีความเข้าใจผิดได้ เพราะลักษณะที่ปฏิบัติไม่ตรงกับคําจํากัดความ 
 6. หลักสูตรควรหาแนวทางให้นักศึกษามีพ้ืนที่ในการปฏิบัติการ โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ใกล้เคียงที่มีพ้ืนที่ด้านการปฏิบัติมาก เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 7. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ ควรปรับคําในเทคนิคการสอนให้มีความทันสมัย 
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
                  และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ .  2562)  เ พ่ือใ ห้ เ ป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตร
ดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  โดย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังน้ี 
 1. ควรปรับแก้อาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้หลังเรียนจบจาก “นักวิจัย” แก้เป็น “ผู้ช่วยนักวิจัย” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หน้า 131 ให้ตัดงานวิจัยของคุณวัชรี รวยร่ืน 
ออก เน่ืองจากยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร ปี พ.ศ. 2562 
 3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หน้า 131 ให้เรียงลําดับบทความวิจัยตามปีที่
พิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 4. หลักสูตรควรพัฒนารูปแบบการสอนที่ทําให้มีอาจารย์มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น 
การเปิดหลักสูตรระยะสั้น  
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจํานวน
นักศึกษาแล้ว อาจส่งผลกระทบให้อาจารย์มีภาระงานมากเกินไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ 
  

4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า “หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 

1. คณะครุศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทําบันทึกเสนอปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยได้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
กรณีเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต่อสภาวิชาการ 

2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามท่ี
เสนอ    
 มติที่ประชุม   
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
   1.1 เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา 
    ข้อ 1.1 และ 1.2 ใช้กับนักศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป    
   1.2 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์สุทธิศิลป์ สุขสบาย แทน อาจารย์ ภณัฐ
ดาว จันทรศิริ เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
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  2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ดร.อรอุษา หนองตรุด แทน ผศ.เสรี ด้วงคําจันทร์ เน่ืองจากเกษียณอายุ
ราชการ 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจําหลักสูตรโดยให้ ดร.อมรา อภัยพงศ์ แทน อาจารย์ขวัญณภัทร หิมทอง เน่ืองจากลาออก 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ก่ิงกาญจน์ สุพรศิริสิน แทน อาจารย์ภูริชญ์ สิทธิกูล เน่ืองจาก        
ลาศึกษาต่อ 
 

4.2.11 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผูท้รงคณุวุฒิจาก  
         บุคคลภายนอก 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรคสอง  
กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ กรรมการสภาวิชาการจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
หรือคณาจารย์ประจําคณะ และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.  
2547 ข้อ 9 ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ       
(ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560) ในการประชุม  
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้คัดสรรและทาบทามความสมัครใจของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกตามท่ีคณะแต่ละคณะเสนอ และครบตามศาสตร์ของแต่ละคณะเท่ากับจํานวนกรรมการสภา
วิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
 1. ศ.ดร.วิลาศ  วูวงศ์  (ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านการศึกษา) 
 2. ศ.อํานวย  ยัสโยธา  (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 3. รศ.ดร.วันดี  สทุธรังษี  (ด้านพยาบาลศาสตร์) 

4. รศ.ดร.อัศวิน  แสงพิกุล  (ด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
 5. รศ.พินิจ  ทพิย์มณี  (ด้านนิติศาสตร์) 
 6. ผศ.ดร.ธิตินันธ์ุ  ชาญโกศล (ด้านการบริหารธุรกิจ) 
 7. ผศ.ดร.วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
 8. ผศ.ดร.สมพร  เรืองอ่อน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการทาบทามแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  
ตามท่ีประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะเสนอ  
 มติที่ประชุม   
 เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังน้ี 
 1. ศ.ดร.วิลาศ  วูวงศ์  (ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านการศึกษา) 
 2. ศ.อํานวย  ยัสโยธา  (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 3. รศ.ดร.วันดี  สทุธรังษี  (ด้านพยาบาลศาสตร์) 

4. รศ.ดร.อัศวิน  แสงพิกุล  (ด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
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 5. รศ.พินิจ  ทพิย์มณี  (ด้านนิติศาสตร์) 
 6. ผศ.ดร.ธิตินันธ์ุ  ชาญโกศล (ด้านการบริหารธุรกิจ) 
 7. ผศ.ดร.วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (ด้านการบริหารการศึกษา) 
 8. ผศ.ดร.สมพร  เรืองอ่อน (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
         

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 31 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 คน 

คณะกรรมการตรวจสอบบทคัดย่อหลังการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา 
จํานวน 3 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 31 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 8 คน ตามท่ีเสนอ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ดุษฎีนิพนธ์บางฉบับไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา 
 2. ดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ควรมีระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นที่สูงกว่าการ 
หาค่าร้อยละ 
 3. บทคัดย่อของดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์บางฉบับเขียนไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนและเขียน
ระเบียบวิธีวิจัยไม่ชัดเจน 
 4. คณาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีส่วนในการตรวจสอบการเลือกประเด็นวิจัย                   
การใช้คําถามวิจัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการวิจัยและคําศัพท์ใหม่ ๆ 
 5. ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและ      
ยก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
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 มติที่ประชุม  

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 31 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวน 8 คน  

  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

  5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องค่าใช้จ่ายในการประชุม 
               คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยให้ตัดความ
ในข้อ 5 ความว่า “5 กรรมการหรืออนุกรรมการหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะ
หน่ึงให้ได้รับเบ้ียประชุมได้เพียงครั้งเดียวในหน่ึงวัน” ออก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ สตง.(จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี) และสอดคล้องกับการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการจัดการประชุมคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ได้มีมติเห็นชอบออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
2561  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 5.2 เพื่อทราบรายงานผลการประเมินการดําเนนิการตามยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาท้องถ่ิน                  
               พ.ศ. 2561 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนําพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา                
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางการดําเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579) ซึ่งมีการดําเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี
ผ่านมาแล้ว เพ่ือให้การดําเนินการและการจัดการแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับบริบทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงจัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตามยุทธศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบและรายงานองคมนตรีทราบต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการประเมินการดําเนินการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์ที่รายงานควรมีความสมบูรณ์กว่าน้ี เพ่ือให้เห็นกระบวนการการบริหารจัดการ
โครงสร้างให้เกิดการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับจังหวัด 

2. กระบวนการทํางานจะต้องเขียนนโยบายหรือราโชบายของพื้นที่และจะต้องมียุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสอดคล้องกับราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 19)  

 

3. งานวิชาการที่จะไปสู่ชุมชนควรเป็นการสร้างคนในพ้ืนที่ใหม้ีคุณภาพมากข้ึนเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
แก่ชุมชน 

4. ผลงานวิจัยที่ลงไปสู่ชุมชน ควรเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยทั้งผู้วิจัยและชุมชนได้ทํางานร่วมกัน 
ซึ่งจะทําให้นักวิจัยได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้านในชุมชน 

5. ควรมีการเชิญผู้เก่ียวข้องและนักวิจัยที่รับโครงการไปมาร่วมรับฟัง พูดคุยเพ่ือกําหนดเป้าหมาย
ร่วมกับฝ่ายนโยบาย 
 

 5.3 เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 1,088,478,120 บาท (หน่ึงพันแปดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) จําแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 760,575,700 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 327,902,420 บาท (สามร้อยย่ีสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองพันสี่ร้อย
ย่ีสิบบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงาน สําหรับการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 
 มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดน้ีได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 เสนอต่อคณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 พิจารณาแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

5.4 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) 

และได้กําหนดจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2563) และได้นําไปปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 

ขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561) เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
9/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
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