
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 7/2561 

วันอังคาร ที่  24  กรกฎาคม  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.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

14. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

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

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

17. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อ.ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

21. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 

22. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1.  นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้เขา้ร่วมรบัฟงัการประชุม 
      ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   

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.  ผศ.โสภณ  บุญล้ํา อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.2.3 
 3.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 และ 4.3.1 
 4.  ดร.อนุมาน  จันทวงศ ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.10 
 5.  ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.11 
 6.  ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 และ 5.3  
 7.  ผศ.พรวิไล  อุ้ยดํารงธรรม รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน  
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.4     
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี-  
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. ด้วยอธิการบดีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และ
ได้ประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 เรียบร้อยแล้ว ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
    (1) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย   
   (2) ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล 
   (3) ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด 
   (4) ดร.พิชัย  สุขวุ่น 
   จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
   สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติรับทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายว่าการเลือกต้ัง
กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ควรให้รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ข้อมูลและรับนโยบายต่าง ๆ ของสภา
มหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ 
   ประธานได้สรุปในที่ประชุมว่าการดําเนินการเลือกต้ังดังกล่าวได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย        
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 แล้ว และให้มหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 

2. ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานพระวโรกาส  
ให้นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะ เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเคมี เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณและเป็นเกียรติยศ
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เน่ืองด้วยพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นเอนกอนันต์
อันเป็นคุณูปการย่ิงแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเป่ียมด้วยพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ทรงส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า พระราชทาน
จัดต้ังสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ด้วย ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่น้อมนําพระราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มากําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มีส่วนในการใช้องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน      
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับท้องถิ่นในทุกมิติ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างย่ังยืน  องคมนตรีได้แสดงความช่ืนชมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีว่าเป็นผู้ที่เข้าใจการดําเนินงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และมีข้อเสนอแนะ      
ในการตรวจเยี่ยมหลายประการและควรจะได้เสนอเป็นเอกสารในโอกาสต่อไป และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังบ้านใหม่นิคม ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี เพ่ือเย่ียมชมการดําเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้นําองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าช่วยส่งเสริมอาชีพของชุมชน ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็ง อันเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ สานพลังและศักยภาพเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและย่ังยืน และโดยรวมองคมนตรีมีความพึงพอใจด้วยการนําเสนองานของผู้นําชุมชนเป็น
อย่างดี 

 

เรื่องที่ประธานให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. เรื่องการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ด้วยองคมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีความเป็นมาและ
รายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี 

 (1) หลักการและเหตุผล 
  1.1 เมื่อวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฯพณฯ องคมนตรี                

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วม
การประชุมในหัวข้อเร่ือง “ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระบรม             
ราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)” 

  1.2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ศ.เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้ประชุมร่วมระหว่าง
องคมนตรีด้านการศึกษา กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง      
ในการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกมหาวิทยาลัย
นําแนวพระราโชบายไปเป็นข้อมูลในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

  1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้สอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ต่อไป 

   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หลังจากมหาวิทยาลัยเสนอโครงร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนําให้ผู้เก่ียวข้องนํา
แนวพระราโชบายด้านการศึกษา และข้อเสนอแนะตาม 1.1 และ 1.2 มาเป็นกรอบแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้แทนในหน่วยพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัด
ชุมพร) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 1.4 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฯพณฯ องคมนตรี                
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูงานในพ้ืนที่ และทําความเข้าใจเพ่ิมเติมในการ
ขับเคลื่อนพระราโชบายด้านการศึกษา พร้อมกับแจ้งว่าหลังจากเดินทางไปตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ครบทุกแห่ง และมหาวิทยาลัยดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้แล้วจะได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลต่อไป 

 (2) ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
 (1) กําหนดนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและการส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันเป็นเร่ือง ๆ  
ก็ได้ 

(14) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองหน่ึงเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน 

(3) ข้อเสนอ 
3.1 การขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้มีคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ได้แก่ 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่กําหนดทิศทาง ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 เพ่ือให้การขับเคล่ือนพระราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และนโยบาย
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งในประเด็นด้านการพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจ  
และด้านประสิทธิผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ สมควรแต่งต้ังที่ปรึกษา และคณะกรรมการอํานวยการ      
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และภาคี
การพัฒนาในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ตาม
ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เสนอมาพร้อมน้ี 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศแต่งต้ังที่ปรึกษา และคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว 
มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังแต่งต้ังที่ปรึกษา และคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังที่ปรึกษา และคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม
พระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามท่ีประธาน
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังที่ปรึกษา และคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย  
ด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 1. ที่ปรึกษา 
  แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่บริการเพ่ือให้
คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่คณะกรรมการอํานวยการ รวมทั้งผู้นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   (1) นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
   (2) นายสมพร  ใช้บางยาง  
   1.1.2 นายชุมพล  กาญจนะ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
   1.1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
   (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
  1.2 ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
    (1) ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล 
    (2) รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช 
    (3) รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี 
  1.3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    (1) ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ 
    (2) ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า 
    (3) ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา 
  1.4 ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 
    (1) ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 
    (2) นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย 
    (3) นายจรูญ  อินทจาร 
 2. คณะกรรมการอํานวยการ  
  แต่งต้ังผู้บริหารของมหาวิทยาลัยดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
รวมท้ังการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย ด้านการศึกษา ด้าน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
  2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ประธาน 
  2.2 รองอธิการบดี      กรรมการ 
  2.3 คณบดี        กรรมการ 
  2.4 ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน     กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

  2.5 รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการและเลขานุการ 
  2.6 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสนับสนุนเครือข่ายจังหวัดและประสาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
        งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   
  

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
ทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2561 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 6/2561  ดังน้ี  
 ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง”  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)..โดยให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผนจัดทํา “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา  
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแก้ไขสีประจําสาขาวิชา ในพระราชกฤษฎีกา โดยกําหนดให้มีคณะละ 1 สี เพ่ือให้
สะดวกต่อการนํามาใช้   

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบงานวินัยและ
นิติการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งไปยัง สกอ. เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบข้อเสนอแนะของสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัย
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.) เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสีประจํา
สาขาวิชาของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือดําเนินการต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)   

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณากําหนดสาขา ของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบอํานาจให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดสาขาของกรรมการ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอ่ืน ๆ และสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้มีกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภูมิลําเนาหรือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรง 
คุณวุฒิทราบมติสภาฯ แล้ว 

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ 
ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และดําเนินการทาบทามฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 013/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 014/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ 
สรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 ได้ออกประกาศเรื่องการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และส่งประกาศให้คณะ สํานัก/สถาบันทราบและดําเนินการแล้ว 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือและดําเนินการทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ประชุม 
มีมติ 

1. อนุมัติแต่งต้ัง นายบุญฤกษ์ บุญคง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหาร 
ธุรกิจ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 

2. อนุมัติแต่งต้ัง นายศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ต้ังแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ 
ที่ 2019/2561 เรื่องแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และได้ดําเนินการแจ้ง 
สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งระเบียบให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และ 
มหาวิทยาลัยจะเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือพิจารณาออกประกาศเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ 
  1. อนุมัติให้ปรญิญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 118 คน และระดับบัณฑิต ศึกษา จํานวน 21 คน  

2. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 ราย คือ 
     (1) นายปริวรรต  ธงธวัช 
    (2) นายศุภกร  เกษกล้า 
     (3) นางสาวไพลิน  หนูนวล 
     (4) นางสาวโชติรส  สุวรรณรตัน์ 
     โดยมีเง่ือนไขให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบว่านักศึกษาทั้ง 4 ราย ได้แก้ไขงานวิจัยตามมติ
สภาวิชาการแล้วหรือไม่อย่างไร หากมีการแก้ไขงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา 
และหากยังไม่แก้ไขงานวิจัยให้บัณฑิตวิทยาลัยกํากับติดตามให้นักศึกษาแก้ไขงานวิจัยให้เรียบร้อยและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาต่อไป และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน     
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
  การดําเนินการตามมติในข้อ 2 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาทั้ง 4 ราย พบว่าได้
แก้ไขตามมติสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   -ไม่ม-ี  
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 

 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  (1) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ “ร่าง” แผนพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ตามท่ีรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ยุค “ประเทศ 4.0” เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยกําหนด “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนา สู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตัวการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิดภาคประชาชน และ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกหลักในการมีส่วนร่วมผนึกกําลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ   
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา “ร่าง” ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีมติ
เห็นชอบ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561  - 
2580) โดยให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 ทั้งน้ี เพ่ือการพัฒนากระบวนการทํางานอย่างเป็นพลวัต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนด
ทิศทางการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี โดยระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผ่าน พ.ศ. 2561 – 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ          
ทั้งเชิงกว้าง เชิงลึก และเป็นสหวิทยาการ มีการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อม
ล้ําด้านการศึกษาและสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาภูมิคุ้มกันจากภายในให้กับชุมชน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความแข็งแกร่งในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวางรากฐานในการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการเงินด้วยการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ 
 มหาวิทยาลัยได้เสนอ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ“ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
 มติที่ประชุม 
 มหาวิทยาลัยขออนุญาตถอนระเบียบวาระน้ีเพ่ือไปปรับปรุง “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโนบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป และสภา
มหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระน้ี 
                    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีประจําปี 2561                  

ด้วยคณะกรรมการประจําคณะ ได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2561 
จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบเสนอ นางประสงค์ หีตอนันต์ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

(2) คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 มีมติเห็นชอบเสนอ นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

(3) คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อ  
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบเสนอ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาศิลป 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ  
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับ
พระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 3 ราย ต่อสภาวิชาการ 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้ลงมติลับ และมีมติ
เห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 3 ราย     
ดังน้ี 
 (1) นางประสงค์ หีตอนันต์ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ 
 (2) นายณรงค์ จันทร์พุ่ม เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา  
การจัดการทางวัฒนธรรม 
 (3) นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 คณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2561 (ตามคําสั่ง               
สภาฯ ที่ 002/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2561 เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2561 จํานวน 3 ราย โดยให้คณะไปปรับปรุง
แก้ไขเอกสารประมวลประวัติฯ ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 (1) นางประสงค์..หีตอนันต์ ผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา                 
สัตวศาสตร์ 

(2) นายณรงค์ จันทร์ พุ่ม ผู้สมควรได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา               
การจัดการทางวัฒนธรรม 

(3) นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา
หลักสูตรและการสอน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมั ติให้ปริญญากิตติมศักด์ิแก่บุคคลตามปริญญา                   
และสาขาวิชาดังกล่าวตามความในข้อ 9 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยช้ัน 
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 ต่อไป 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้ลงมติลับ จากน้ันได้
มอบหมายให้ อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด และ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย เป็นกรรมการนับคะแนน
การลงมติลับเพ่ืออนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี  2561  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี  
2561 จํานวน 3 ราย  ดังน้ี 
 1. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาสัตวศาสตร์  แก่  นางประสงค์..หีตอนันต์  

2. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจดัการทางวัฒนธรรม แก่ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม  
3 .ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ  สาขาหลักสูตรและการสอน  แก่  นางสุวารี                   

พงศ์ธีระวรรณ   
 

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการ  
 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเปน็กรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย  
 แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

ด้วย ดร.สมคิด นาคขวัญ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กรรมการ ก.บ.ม. ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 (4) ประเภทผู้แทนข้าราชการสายวิชาการ) ต้ังแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

เพ่ือให้การดําเนินการในการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสาย
วิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ดังน้ี 

1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ     กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 
7. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 
หน้าที่  
ดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

  

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่สูงขึน้ 
 ด้วยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ตามประกาศสภาฯ ลงวันที่ 
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง   
ข้าราชการพลเรือนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่  
11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้ดําเนินการพิจารณาเลือกบุคคลประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย และเสนอบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ประธาน 
2. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ 
3. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย) กรรมการ 
4. รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย) กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่        กรรมการ 

และเลขานุการ 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการ                  

ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เสนอ   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด (ผู้แทนคณบดี , ผู้อํานวยสํานัก/สถาบัน) กรรมการ 
3. รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย) กรรมการ 
4. นายวิชิต  สุวรรณรัตน์  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลยั) กรรมการ  
5. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการและเลขานุการ 
6. เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ 1 คน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นทําหน้าที่  ดังน้ี 
 (1) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบตําแหน่ง เว้นแต่กรอบตําแหน่ง     
ตามข้อ 16 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ  
การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 (2) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสําหรับตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 
 (3) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพ 
 (4) พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

  4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลยั แทนผู้พน้จากตําแหน่ง                  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559  
มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน 4 ชุด เพ่ือทําหน้าหน้าที่กลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
3. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
4. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 (ชุดเดิม) จํานวน 4 ราย ได้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นผล
ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังไปพร้อมกัน  

อธิการบดีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

เพ่ือให้มีกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ดังน้ี 
 1. ดร.พิชัย   สุขวุ่น เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 2. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
 3. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ 
 4. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด เป็นกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ   
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง  ดังน้ี 
 1. ดร.พิชัย   สุขวุ่น เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
 2. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
 3. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ 
 4. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด เป็นกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ   
 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  แทนผูพ้้นจากตําแหน่ง 
 ด้วย ผศ.สมทรง นุ่มนวล ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาสนเทศไปพร้อมกัน  
 อธิการบดีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แล้ว และ
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารง
ตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
 เพ่ือให้มีกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่ง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ัง ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547.เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง ผศ .ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พน้ 
  จากตําแหน่ง 
 ด้วย ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน  
 อธิการบดีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แล้ว และ
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารง
ตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
 เพ่ือให้มีกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย แทนผู้ พ้นจากตําแหน่ง                
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา              
16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแต่งต้ัง ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
  
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

 4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ตามประกาศสภาฯ ฉบับที่ 005/2558 เรื่องแต่งต้ัง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 10 จึงออกคําสั่งฯ ที่ 1516/2561 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินการสรรหา
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบมอบอํานาจให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดสาขาของกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอ่ืน ๆ.และสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้มีกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภูมิลําเนาหรือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่  9  
กรกฎาคม พ.ศ. 2561..เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 
2561 และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือในแต่ละสาขา
เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองจากข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือ ในแต่ละสาขา จํานวน 15 สาขา ปรากฏว่าทุกคนมีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อ 6 จากน้ันคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขา ดังน้ี  

 (1)  สาขาการศึกษา  ได้แก่ นายประกิต  ประสิทธิศุภผล 
 (2)  สาขามนุษยศาสตร์  ได้แก่  นายดุสิต  น่วมนวล 
 (3)  สาขาสังคมศาสตร์  ได้แก่ นายก่อเกียรติ  อินทรักษ ์
  (4)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  นายประเสริฐ  บุญประสพ 
  (5)  สาขากฎหมาย ได้แก่  พล.ต.อ.ก่อเกียรติ  วงศ์วรชาติ 
  (6)  สาขาการงบประมาณและการเงิน ได้แก่ นายบุญเกียรติ  อรรถสกุลชัย 
  (7)  สาขาการบริหารงานบุคคล ได้แก่ นายสมประสงค์  สหวัฒน์ 
  (8)  สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  นายเพชร  ศรีหล่มสัก 
  (9)  สาขาการศาสนา ได้แก่  นายธนวัฒน์  พันธ์ุโกศล 
  (10)  สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  นายอดิศักด์ิ  ลิ้มสถายุรัตน์ 
  (11)  สาขาการกีฬา ได้แก่  ดร.ปกรณ์  สุวรรณปาน 
  (12)  สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่  นายซอง ไท ล ี 
  (13)  สาขาการท่องเที่ยว ได้แก่  นายพงษ์ศักด์ิ  จ่าแก้ว 
  (14)  สาขาสิ่งแวดล้อม ได้แก่  นางสาวกาญจนา  เผือกเดช 
  (15)  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ได้แก่  นายสม  แซ่โค้ว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)  

 

 มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําหนังสือทาบทามฯ เสนอประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ลงนามเพ่ือดําเนินการจัดส่งหนังสือทาบทามถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จํานวน 15 ราย 
 คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบในหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

 (1)  นายประกติ  ประสิทธิศภุผล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (2)  นายดุสิต  น่วมนวล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (3)  นายก่อเกียรติ  อินทรักษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (4)  นายประเสริฐ  บุญประสพ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (5)  พล.ต.อ.ก่อเกียรติ  วงศ์วรชาติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (6)  นายบุญเกียรติ  อรรถสกุลชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (7)  นายสมประสงค์  สหวัฒน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (8)  นายเพชร  ศรีหล่มสกั    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (9)  นายธนวัฒน์  พันธ์ุโกศล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (10)  นายอดิศกัด์ิ  ลิ้มสถายุรตัน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (11)  ดร.ปกรณ์  สุวรรณปาน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (12)  นายซอง ไท ล ี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (13)  นายพงษศ์ักด์ิ  จ่าแก้ว    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (14)  นางสาวกาญจนา  เผือกเดช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (15)  นายสม  แซ่โค้ว     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (16)  นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ    กรรมการโดยตําแหน่ง 
  (17)  ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ    กรรมการโดยตําแหน่ง 
  (18)  นายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บท.  กรรมการโดยตําแหน่ง 
  (19)  ประธานสภานักศึกษา ภาค กศ.บท.  กรรมการโดยตําแหน่ง 
  (20)  รองอธิการบดี 1 คน โดยคําแนะนําของอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
  (21)  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 1 คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่..ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ดังน้ี 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  (2) เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย
อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 2. เห็นชอบมอบอํานาจให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอช่ือบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง จังหวัดละ 1 ช่ือ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 18)  

 

  4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า “หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 
 1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ   
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2556 กรณีปรับแก้ไขจํานวนช่ัวโมงรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากเดิม 250 ช่ัวโมง เป็น 560 ช่ัวโมง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม  2561  มีมติเห็นชอบให้เสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     1.1 เปลี่ยนแปลงรายวิชาแกนจากรายวิชา SCH0103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน เป็นรายวิชา 
SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
     2.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ณันญรัตน์ คุ้มครอง ทดแทน อาจารย์
จิรวัฒน์ มาลา เน่ืองจากย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน 
     2.2 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ภูวดล เหมชะรา ทดแทน อาจารย์              
ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม เน่ืองจากลาออก 
   3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
     3.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ประภัสสร อักษรพันธ์ ทดแทน อาจารย์
วารุณี  สอนอินทร์ เน่ืองจากลาออก 
    3.2 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้  อาจารย์กชณิภา ผลพฤกษ์  ทดแทน                   
อาจารย์วิลาวรรณ  มากยอด เน่ืองจากลาออก 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามท่ี
เสนอ  
 มติที่ประชุม   
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
   1.1 ปรับแก้ไขจํานวนช่ัวโมงรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี เพ่ือให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีได้มีทักษะปฏิบัติมากขึ้น จากเดิม 250 ช่ัวโมง เป็น 560 ช่ัวโมง 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   2.1 เปลี่ยนแปลงรายวิชาแกนจากรายวิชา SCH0103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน เป็นรายวิชา 
SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
   3.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ณันญรัตน์ คุ้มครอง ทดแทน อาจารย์
จิรวัฒน์ มาลา เน่ืองจากย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 19)  

 

   3.2 ปรับเปล่ียนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ภูวดล เหมชะรา ทดแทน อาจารย์              
ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม เน่ืองจากลาออก 
 4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   4.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ประภัสสร อักษรพันธ์ ทดแทน อาจารย์
วารุณี  สอนอินทร์ เน่ืองจากลาออก 
  4.2 ปรับเปลี่ ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้  อาจารย์กชณิภา  ผลพฤกษ์  ทดแทน                 
อาจารย์วิลาวรรณ  มากยอด เน่ืองจากลาออก 
 

 4.2.9 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้่วย 
  พยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561 และแผนการรับ 
  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรผูช้่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ประจําป ี
  การศึกษา 2561 

ด้วยสภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561 – 2565 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และให้ความเห็นชอบ
จํานวนรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน และปีการศึกษา 
2562 - 2565 จํานวน 60 คน/ปี   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม                  
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดทําโครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(หลักสูตรใหม่ พ .ศ .  2561) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ประจําปีการศึกษา 2561 เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ (ก.บ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ให้ความเห็นชอบ
แล้ว  
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ประจําปีการศึกษา 2561 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้
น้อยสามารถเข้าศึกษาได้ โดยการหาเครือข่ายแหล่งทุนจากโรงพยาบาล หรือขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก
องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน 
 

  4.2.10 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 ด้วยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 008/2559) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 20)  

 

ได้ดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี ตามข้อบังคับฯ แล้ว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย 
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรคสอง       
ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ. 2559 แต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
ยังคงบังคับใช้อยู่ต่อไป ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 11) 
 บัดน้ี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ได้ทําบันทึกข้อความ คณะวิทยาการจัดการ 
ที่ วจก.1315/2561 เรื่องเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ตามที่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 

  มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธาน 
2. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
3. นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
4. นายธนวัฒน์  พันธ์ุโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
5. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กรรมการ 
6. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
9.  ผศ.สงบ  สิงสนัจิตร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
10.  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ     เลขานุการ 
11.  ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชามญช์ุ ศรีสวุรรณ  เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ                 
อํานาจและหน้าที่ 

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) กํากับ ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ 
 (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
 (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการเสนอสภาวิชาการ 
 (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะวิทยาการ
จัดการ 
 (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 21)  

 

 (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ               
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของคณะวิทยาการจัดการตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับกําหนดหรือตามที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการมอบหมาย  
 

 4.2.11 พิจารณายอมรับ “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถ่ิน” เป็นวารสารวิชาการสาํหรับ 
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 ได้กําหนดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้กําหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทางวิชาการ ดังต่อไปน้ี 
 1. วารสารทางวิชาการที่มีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว 
 สําหรับฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-
TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
 2. วารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 1 ที่สภาสถาบันอุดมศึกษายอมรับสําหรับ       
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ 8 ข้อในประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทํา “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น” เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ดังน้ี 

1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
วารสารต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการพิจารณา โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ 

2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
มีมติเห็นชอบ และให้คณะนิติศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขวารสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณายอมรับ “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น” เป็น
วารสารวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการทําวารสารให้มีรูปแบบเดียวกัน โดยมีสํานักงานให้กองบรรณาธิการ

ของแต่ละวารสารทํางานร่วมกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปอบรมจากหน่วยงานที่จัดอบรมด้านการ
เผยแพร่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ThaiJO (Thai Journals Online) และมีการจัดระบบการเผยแพร่บน
เว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

2. ควรเขียน Scope ของแต่ละวารสารภายในมหาวิทยาลัยให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
3. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ 
4. ควรกําหนดกรอบงบประมาณที่ใช้เพ่ือตีพิมพ์วารสาร 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 22)  

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบยอมรับ “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น” เป็นวารสารวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ โดยกําหนดให้เป็นวารสารสําหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเป็นดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของ
งาน แต่ไม่สามารถใช้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้เพราะยังไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI เน่ืองจากระยะเวลาการตีพิมพ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ TCI กําหนด 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

1. ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของ                 
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ                   
ในการประชุมคร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ .ศ .  2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและ
ระดับอนุปริญญา  

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 57 คน 

2. สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 4 ราย คือ 

 (1) นายปริวรรต  ธงธวัช 
 (2) นายศุภกร  เกษกล้า 
 (3) นางสาวไพลิน  หนูนวล 
 (4) นางสาวโชติรส  สุวรรณรัตน์ 
 โดยมีเง่ือนไขให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบว่านักศึกษาทั้ง 4 ราย ได้แก้ไขงานวิจัยตามมติ

สภาวิชาการแล้วหรือไม่อย่างไร หากมีการแก้ไขงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา 
และหากยังไม่แก้ไขงานวิจัยให้บัณฑิตวิทยาลัยกํากับติดตามให้นักศึกษาแก้ไขงานวิจัยให้เรียบร้อยและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาต่อไป และจัดทํารายงานแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบการแก้ไขงานวิจัยของนักศึกษาทั้ง 4 ราย พบว่าได้มีการแก้ไขงานวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจ
แก้ไขเอกสารหลักสูตรก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2561  
    จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 2. รับทราบรายงานการแก้ไขงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มติที่ประชุม  

1. อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 57 คน  
2. รับทราบรายงานการแก้ไขงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 23)  

 

  
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราช  
  บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ลงวันที่ 10   
  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี     
ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 แล้วน้ัน อธิการบดีได้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

อธิการบดีจึงประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา               
16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ซึ่งอธิการบดี
ได้ดําเนินการเลือกต้ัง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และ       

ผู้อํานวยการศูนย์  ได้แก่  ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ สํานัก และ
ผู้อํานวยการศูนย์ ได้แก่ ดร.พิชัย  สุขวุ่น 

ทั้งน้ี การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีผลสมบูรณ์ต้ังแต่วันประกาศผลเป็นต้นไป ตามความใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 ข้อ 9 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
    มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 5.2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไตรมาส 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน  2561 – 30 มิถุนายน 2561) 

การบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติเป็นกระบวนการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจากการวางแผน 
ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบบริหารจัดการตลอดจนบ่งบอกถึงผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดว่าองค์กร



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 24)  

 

มีระบบการบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด โดยการกํากับ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) 
และได้กําหนดจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2563) และได้นําไปปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 

ขณะน้ีสิ้นไตรมาส 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้ว  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561) 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

 5.3 เพื่อทราบรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 1,088,478,120 บาท (หน่ึงพันแปดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) จําแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 760,575,700 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 327,902,420 บาท (สามร้อยย่ีสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองพันสี่ร้อย
ย่ีสิบบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงานสําหรับการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 
 มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดน้ีได้สิ้น ไตรมาส 3 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561) เสนอคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
พิจารณาแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

5.4 เพื่อทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1  
 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และไตรมาสท่ี 2 (ต้ังแต่วันที่ 1  
 มกราคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2561) 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้การนํา

ยุทธศาสตร์และปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และผลที่เกิดจากการบริหารความเสี่ยงประจําปี



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 25)  

 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงได้ความเสี่ยง 4 ด้าน 4 
ประเด็นความเสี่ยง คือ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S=Strategic) ได้แก่ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O=Operational) ได้แก่การนําระบบวารสนเทศไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหาร 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F=Finance) ได้แก่แนวโน้มรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C=Compliance) ได้แก่การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบกําหนดไว้ 
บัดน้ี การบริหารความเสี่ยงได้สิ้นไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว 

มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และไตรมาสท่ี 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 
มีนาคม 2561) ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไตรมาสที่ 1 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (ต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2561) 

มติที่ประชุม 
รับทราบ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. มหาวิทยาลัยควรออกมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องจํานวนนักศึกษาที่ลดลงในสถาบันอุดมศึกษา เช่น
ควรมีการบริการนอกพ้ืนที่ในการไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหน่วยงาน
ภาคเอกชนต่างๆ  
 2. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสนใจ 
เพ่ือหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 
 3. มหาวิทยาลัยควรนําเสนอข้อมูลจํานวนการรับนักศึกษาจําแนกตามหลักสูตร เพ่ือสภามหาวิทยาลัย
จะได้พิจารณาควบรวมหลักสูตรที่มีจํานวนนักศึกษาน้อย 
 4. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาช่องทางในการ
แสวงหารายได้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายเก่ียวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานีในการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และจํานวนนักศึกษาที่ลดลง
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งผลกระทบถึงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไขในเรื่องน้ีในการประชุมครั้งต่อไป   
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบ 
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