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22. อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
23. อ.วสันต์ สุทธโส
ผู้ไม่มาประชุม
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.บรรเจิด เจริญเวช
2. นายวรชาติ การเก่ง
3. นางกัตติกา ด้วงศรี
4. นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
5. นางสาวนริศรา ชุมทอง
6. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก
ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
2. อ.ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
3. นายพงษ์ธิศักดิ์ ชอบทํากิจ
4. ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกําเนิด
5. อ.ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
6. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
7. อ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รองอธิการบดี

กรรมการ
เลขานุการ
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.1
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2
นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.6
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 , 4.2.8 และ 4.3
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.3
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. การดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏสุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้เ สนอเรื่ อ งเพื่อ ขอโปรดเกล้ าฯ แต่ ง ตั้ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2560 เป็นต้นมา แต่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน ซึ่งประธานได้มีการติดตาม
เรื่องดังกล่าวแล้ว ได้รับแจ้งว่าเรื่องยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการของผู้รับผิดชอบ และยังไม่เสร็จสิ้นส่วนผล
จะเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
2. เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ได้ทําหน้าที่รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงขอลาออกจากตําแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกบุคคล
ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผลภายหลัง
จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ครั้ ง ที่ 9/2561 ทั้ ง นี้ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านได้หารือร่วมกัน และมีความเห็นว่าผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรักษาราชการ
แทนอธิการบดีคนต่อไปควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(2) เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นที่ยอมรับของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3. สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ข อแสดงความยิ น ดี กั บ ศ.(เกี ย รติ คุ ณ ) ดร.สมจิ ต
หนุเจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับพระราช ทาน
รางวั ล ศรี สั ง วาลย์ ประจํ า ปี 2558 สาขาการพยาบาลในสถานบริ ก ารจากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล
เรื่องทีป่ ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ
1. การกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลัยจึ งสรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
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1.1 การจัดหาเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการต่างๆ ที่รับมาจาก
หน่วยงานภายนอกในลักษณะการบริการวิชาการ เช่น การจัดฝึกอบรมทั่วไปให้กับหน่วยงาน การฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา การรับการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน การประเมินความพึงพอใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2560 ถึงสิงหาคม 2561 มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัยรวม 42,635,507.80 บาท (สี่สิบสองล้านหกแสน
สามหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
ในปีงบประมาณใหม่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้มีการรับงานในลักษณะเดิมและขยายขอบข่ายให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าในปีต่อไปจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1.2 การจัดหาเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้อาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในรอบปีที่ผ่าน
มา มีจํานวน 18 โครงการ ในวงเงิน 23,551,680 บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) ผลการดําเนินงานที่ได้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และมีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
คือ การผลิตกระเบื้องด้วยยางพาราผสมวัสดุเหลือใช้จากปาล์ม
ในปีงบประมาณใหม่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานจัดหาทุนให้มากขึ้น โดยการ
แสวงหาแหล่งทุน และมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนให้ในลักษณะสมทบ ตลอดจนให้รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ
1.3 การพัฒนาการรับนักศึกษาใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในระบบ TCAS..เป็ น ปี แ รก จากจํ า นวน
เป้ าหมาย 3,955 คน มีผู้เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยจํานวน 3,223 คน ซึ่งลดลงไปจากเป้าหมายการรับ
พอสมควร ทั้งนี้เป็นเพราะมีหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติฯ ยังไม่ผา่ นการรับทราบของ สกอ. จึงได้งดการรับ
นักศึกษา และหลักสูตรคณะครุศาสตร์ที่ สกอ. ได้กันโควตาไว้จํานวนหนึ่งในการรับครูคืนถิ่นให้เป็นภาพรวม
ซึ่งผลปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามเป้า จึงทําให้นักศึกษาส่วนนี้ลดลงไปด้วย
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนรับนักศึกษา โดยถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาและ
การรับตามระบบ TCAS ให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยเริ่มทํา Road Show ในสถานศึกษาต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 เป็นต้นไป และจะรับนักศึกษารอบแรกในเดือนตุลาคม 2561 คาดว่าจะทําให้การรับนักศึกษาเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด
1.4 การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร
ในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 15 หลักสูตร
หลักสูตรควบรวม 2 หลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะจัดทําหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาจีน ดนตรี
ศึกษา เป็นต้น เพื่อรองรับการขาดแคลนครูเฉพาะทางในท้องถิ่น
การจัดทําหลักสูตรต่อเนื่องโดยรับนักศึกษาระดับ ปวส. มาเรียนระดับปริญญาตรี 2 ปี โดยทําความ
ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในภาคใต้ จัดทําหลักสูตรเชื่อมโยงในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ เช่น การ
โรงแรมและการท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ บัญชี บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
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การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้บริการวิชาการเฉพาะสาขา โดยจัดทําเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
มี ระยะเวลาเรี ยน 1 ปี เช่น หลักสู ตรกฎหมายสําหรับนั กปกครองท้องถิ่น หลั กสูตรการพัฒนาศั กยภาพ
นักปกครอง หลักสูตรบัญชี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
โดยแนวทางของหลักสูตรดังกล่าวจะทําให้สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง
ได้มากขึ้น และจากนี้จะมีการเปิดการให้ลงทะเบียนคู่ขนานในสองสาขาวิชาสําหรับนักศึกษาที่สนใจและมี
ศักยภาพ ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มภาระงานให้แก่อาจารย์ และมหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ลงทะเบียน
1.5 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมา โดยได้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ออกข้อบังคับฯ จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากร
เงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับฯ ว่า
ด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ จํานวน 7
เรื่อง ได้แก่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคลากรที่มีอายุเกิน 60 ปี พ.ศ. 2560 เรื่องสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่องการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้น
สูง-ขั้นต่ําของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งและการทําสัญญา
จ้า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ทุ น การศึ ก ษา การอนุ ญ าตให้
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ พ.ศ. 2561 เรื่องสิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
นักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) โครงการการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น โครงการปฏิบัติการเขียนตําราเฉพาะศาสตร์ในโครงการตําราราชาภิเษก และโครงการการ
วิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาต่อให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาโท 14 ราย และสาย
สนับสนุน ระดับปริญญาโท 7 ราย
การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผู้ส่งผลงานทางวิชาการ 89 ราย
และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแล้ว 21 ราย และอยู่ระหว่างการประเมิน 68 ราย และมีผู้ส่งผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 4 ราย และสําหรับการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ตําแหน่งระดับชํานาญการ มีผู้ผ่านการวิเคราะห์ค่างานจํานวน 22
ราย และอยู่ระหว่างการประเมินค่างานจํานวน 2 ราย และอยู่ระหว่างการประเมินผลงานจํานวน 1 ราย
มหาวิทยาลัยจะดําเนิ นงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุค ลากรในปีต่อไปในแนวทางเดิม และ
เพิ่มเติมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการบูรณาการการดําเนินงานตามพันธกิจ
ให้มากขึ้นในปีถัดไป เพื่อสนับสนุนภาระงานในอนาคต และสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินงานด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
1.6 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6.1 การพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
กิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อ นอั น ดั บ เว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยวิ ธี ข อง
Webometrics Ranking of World University
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(1) การดําเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อมรมการใช้งาน Google Scholar Citations Profile โครงการ Yong webmaster Camp
รุ่นที่ 2 อบรมทบทวนการจั ดการเว็บ ไซต์ร ะดับหน่วยงาน การปรั บปรุง เว็ บ ไซต์ระดับคณะและเว็ บไซต์
มหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
และผู้ดูแลเว็บไซต์ การอบรมการใช้งานคลังข้อมูลสถาบัน การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ระดับบุคคล การ
ติดตามและรายงานสถิติเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย การประกวดเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
(2) อันดับ Webometrics Ranking of World University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี อันดับที่ 58 ของประเทศจากครั้งก่อนที่ 84 และอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากครั้ง
ก่อนที่ 29
(3) ผลการจัดอันดับ Top University by Google Scholar Citations 2017
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ อั น ดั บ ที่ 43 ของประเทศไทย โดยมี ก ารจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยที่มีการ Citations ตั้งแต่ 1000 Citations ขึ้นไป และติด 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ
1.6.2 งานผลิตสื่อโสตทัศน์
(1) การจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบ MOOCs (Massive Open Online Course)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 3 สาขาวิชา
(2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย ด้วย Social Network
กิจกรรมเว็บไซต์เส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย 2 ภาษา http://donsak.sru.ac.th/และกิจกรรมวีดี
ทัศน์แนะนําการท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย จํานวน 2 ตอน ความยาวไม่เกิน 10 นาที เพื่อเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ http://donsak.sru.ac.th/ สื่อสังคมออนไลน์ พร้อมบันทึกลงแผ่น DVD และแจกจ่ายให้แก่หัวหน้า
ชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ในพื้นที่ดอนสัก-เกาะพะลวย
1.6.3 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั ง ปรุ ง โครงสร้ า งเพื่ อ อํ า นวยการด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การเรี ย น
การสอน ได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS : Executive Information System)
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางบนระบบเครือข่าย (Router) ทําให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตมีความเสถียรในการใช้งาน ปรับปรุงและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
(Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีทั้งจากภายในและภายนอกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงระบบ
การจ่ายสัญญาณหลัก (Core Switch) ทําให้ระบบกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตมีความ
เสถียร รองรับการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบเครื่องสํารองไฟฟ้า ณ ห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย สามารถสํารองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทุกตัวภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บการจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บการจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้รองรับกับ พรบ.คอมพิวเตอร์เกิน 90 วัน
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย (SRU WiFi) โดยทําความร่วมมือกับบริษัทเอกชนติดตั้ง
อุ ป กรณ์ ก ระจายสัญ ญาณอิ นเตอร์ เน็ ต ไร้ สาย รวมทั้งครอบคลุม ถึ งหอพั กนัก ศึ กษา หอพั กบุ ค ลากร และ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (เกาะสมุย) และปรังปรุงโครงข่ายสัญญาณหลักความเร็วสูง (Backbone
10Gbps) เป็นต้น
1.7 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
1.7.1 ศูนย์ภาษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบ
อ้างอิง CEFR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
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สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิระดั บอุดมศึ ก ษา ยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึ กษาตามกรอบมาตรฐานการ
ประเมิ น ความสามารถทางภาษา CEFR และเพื่ อ สร้ า งเครือ ข่ า ยกั บ โรงเรีย นในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี อบรมระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 10 มิถุนายน 2561 จัดอบรมให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 740 คน แบ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
507 คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน 233 คน
1.7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์
ศูนย์ภาษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 (รหัส 58) จํานวน 3,213 คน โดยศูนย์ภาษากําหนดบทเรียนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านระบบ ออนไลน์
จํานวน 2 ภาคการศึกษา และก่อนเรียนมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถ จากนั้นนักศึกษาจะได้เรียน
บทเรียนตามระดับความสามารถของตนเอง จํานวน 2 ระดับ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และมี Progress
test และ Posttest หลังเรียน จากการดําเนินโครงการ คะแนนหลังเรียน Posttest มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์
CEFR ระดับ B1 จํานวน 662 คน
1.8. การพัฒนาระบบการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้
1.8.1 ฐานข้อมูล Book Academic Collection
ฐานข้อมูล Book Academic Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)
ของ EBSCOhostให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จํานวนกว่า 1 ล้านชื่อเรื่องและหนังสือเสียงอีก 100,000
เล่ม จากสํานักพิมพ์และมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกกว่า 1,500 แห่ง ในสหสาขาวิชาทั้งด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ทั้งหนังสือนวนิยาย วรรณกรรม บทวิจารณ์ สารานุกรม เป็นต้น
(บริการเสริมในการใช้งาน จํานวน 1 ปี)
ฐานข้อมูล Single Search (EDS) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์
ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ และมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสาร
อื่นที่ สกอ. บอกรับสมาชิกให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวมถึงได้รวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
สาขาวิชาการต่างๆ โดยระบบจะสร้างกล่องฐานข้อมูลเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
สืบค้นฐานข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลทั้งหมดได้จากฐานดังกล่าว สืบค้นฐานข้อมูล 13 ฐาน ที่ สกอ. บอกรับ
สมาชิก (Sciencedirect, ACS, ACM, etc, …) สืบค้นฐานข้อมูลที่ สกอ. ไม่ได้บอกรับสมาชิก (LexisNexis,
Britannica, SAGE, IEEE, etc, …)
1.8.2 คลังความรู้สถาบัน (SRU Intellectual Repository)
SRU Intellectual Repository เป็นฐานข้อมูลคลังข้อมูล เอกสารงานวิจัยที่รวบรวมเอางานวิจัย
ในสาขาต่างๆและบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล และเป็น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมากที่สุด
1.9 มาตรการการลดรายจ่าย
มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนมาตรการลดรายจ่ายด้านสาธารณูปโภคอย่างเป็นทางการด้วยการให้ทุก
หน่วยงานช่วยกันประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ในระยะแรกกําหนดเป้าหมายเป็น Green office โดย
กําหนดให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติและพัฒนาเข้าสู่ระบบการประเมินในปีต่อไปเพื่อกําหนดตัวชี้วัดการวัด
ระดับเพื่อนําไปสู่ Green University ต่อไป
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จึ ง รายงานสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและการพั ฒ นาระบบต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
2. ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระ
ราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึ กษา ด้านนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2389/2561 เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ แ จ้ ง เวี ย นรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2561 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการอํานวยการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ต ามพระราโชบายด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2561 แล้ว และฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ส่งประกาศให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
แล้ว ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกคําสั่งฯ ที่ 2389/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการดําเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่
21 สิงหาคม 2561 (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
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ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจํา
ปี 2561 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี
2561 จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ แก่ นางประสงค์..หีตอนันต์
2. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม แก่ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
3. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน แก่ นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบ
มติสภาฯ แล้ว และคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ทําหนังสือแจ้งหน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสาย
วิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 015/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
บุคคลจากข้าราชการสายวิชาการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และคณะ
กรรมการฯ กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้
มหาวิทยาลัยมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้น
จากตําแหน่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง
ดังนี้
1. ดร.พิชัย สุขวุ่น เป็นกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน
3. ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
4. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด เป็นกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 016/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แทนผู้ พ้น จากตํ าแหน่ ง ที่ ป ระชุ ม มีม ติ เห็ น ชอบแต่งตั้ ง ผศ.ศิ ร วั ฒน์ เฮงชัย โย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 017/2561 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย แทน
ผู้พ้นจากตําแหน่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16
(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
นายกสภาฯ ได้ ล งนามในคํ า สั่ ง สภาฯ.ที่ 018/2561 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง กรรมการสรรหาผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
1. เห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. เห็นชอบมอบอํานาจให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง จังหวัดละ 1 ชื่อ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยรอหนังสือตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อได้รับหนังสือตอบรับครบถ้วน
แล้วจะเสนอนายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
ต่อไป และมหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือแจ้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ
ตามมติสภาฯ ในข้อ 2 แล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ มติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และได้
ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 และแผนการรั บนั กศึ ก ษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ฯลฯ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะพยาบาลศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.10 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้คณะวิทยาการจัดการ
แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.11 พิจารณายอมรับ “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น” เป็นวารสารวิชาการ
สําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยอมรับ “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น” เป็น
วารสาร วิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยกําหนดให้เป็นวารสารสําหรับการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ ฯลฯ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยออกประกาศ
เรื่อง “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น” เป็นวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับเป็นวารสาร
สําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
คณะนิติศาสตร์ได้จัดส่งประกาศฯ และมติที่ประชุมสภาฯ ไปยัง สกอ. เพื่อแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบต่อไป
แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบี ย บวาระที่ 4.3.1 พิ จ ารณาอนุ มัติใ ห้ ป ริ ญ ญา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ ป ระชุ ม
มีมติ
1. อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 57 คน
2. รับทราบรายงานการแก้ไขงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและ
หนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
การดําเนินการตามมติในข้อ 2 แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 (1) เพือ่ ทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561
ด้วยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.
2561 ได้พิจารณาโดยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักศึกษาที่ลดลงในสถาบันอุดมศึกษา
โดยปัญหาของมหาวิทยาลัยในขณะนี้ คือ หลักสูตรที่มีจํานวนมากและซ้ําซ้อน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มี
มากกว่า 1 สาขา และยังซ้ําซ้อนกันระหว่างคณะอีกด้วยซึ่งจะต้องดําเนินการควบรวมหลักสูตร ซึ่งประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิ ช าที่ เ คยกํ า หนดไปแล้ ว พ.ศ. 2561 ได้ ร วมสาขาต่ า งๆ ไว้ เ ป็ น กลุ่ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง หมด
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการได้แจ้งคณบดีให้รับทราบ และคณบดีได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ดังนั้น
คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ควบรวมเป็นหลักสูตรเดียวกันแล้วแยกเป็นวิชาเอก เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้ และให้ดูแนวโน้มการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆด้วย รวมถึงการร่วมมือของคณะต่าง ๆ ร่วมกัน
เปิดหลักสูตรเพื่อทําการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยไม่มีพรมแดนเรื่องคณะ
ในวั น ที่ 1-2 กั น ยายน 2561 คณะกรรมการ ก.พ.ว จะมี ก ารประชุ ม เรื่ อ งเกณฑ์ ก ารขอกํ า หนด
ตําแหน่งฯ เนื่องจากตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จะมีการปรับเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
และปรับสาขาวิชาของผู้ที่ได้ตําแหน่งทางวิชาการให้เข้ากับประกาศ ก.พ.อ. โดยเมื่อคณะกรรมการ ฯ ชี้แจงกับ
ทางคณบดีแล้ว คณบดีจะต้องนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แล้วส่งมาที่ ก.พ.ว. และส่งเข้า
สภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น ผู้ที่ยื่นขอกําหนดตําแหน่งใหม่ต้องยึดถือกรอบตามประกาศ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)

ก.พ.อ. ฉบับนี้ โดยประกาศฉบับนี้จะใช้เลขรหัส 4 ตัวเพื่อบอกสาขาวิชา และเลขรหัส 6 ตัวที่เป็นอนุสาขาวิชา
โดยให้เข้าประชุมเพื่อให้มีรายงานการประชุมทั้งของคณะกรรมการประจําคณะ ก.พ.ว. และของสภาฯ เพื่อ
ส่งไปยัง ส.ก.อ.
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและได้
ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อให้สํานักส่งเสริมฯ ปรับแก้ไขแล้ว
สําหรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ.
2561 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อให้สํานักส่งเสริมฯ ได้ปรับแก้ไขอีกครั้งเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ แล้วจะนําเสนอสภา ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้โอกาสอาจารย์ในการเขียนตํารา
มากขึ้น
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง
-ไม่มี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
4.1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ยุค “ประเทศ 4.0” เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยกําหนด “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตัวการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิดภาคประชาชน และ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกหลักในการมีส่วนร่วมผนึกกําลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดทํา “ร่าง” ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีมติ
เห็นชอบ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) โดยให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนากระบวนการทํางานอย่างเป็นพลวัต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนด
ทิศทางการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี โดยระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผ่าน พ.ศ. 2561 – 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ทั้งเชิง
กว้าง เชิงลึก และเป็นสหวิทยาการ มีการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ําด้าน

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)

การศึกษาและสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาภูมิคุ้มกันจากภายในให้กับชุมชนท้องถิ่น
พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมและวางรากฐานในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงินด้วยการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มี ม ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข “ร่ า ง” แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25612565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่ อวันที่ 28
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณา.“ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25612565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารไปสู่
คณะ/สํานัก/สถาบันเพื่อบริหารจัดการตนเอง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ควรเพิ่มกลยุทธ์ที่ 31 “การสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน และนโยบายของประเทศ”
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ควรเพิ่มแผนงาน คือ “แผนงานสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนจากทุนทาง
วัฒนธรรม”
4. เสนอให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาครู คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมความเป็นครูทุกคน
5. กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ อ ภิ ป รายว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรเรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในการ
ดําเนินการตามกลยุทธ์ โดยให้นําทุกกลยุทธ์มาวิเคราะห์ว่ามหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่องใดเป็นลําดับแรก
มติที่ประชุม
อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2561 เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่ง
สภาฯ ที่ 014/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลง

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกําหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อฯ ในระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561
2. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติข องบุ ค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่อ เพื่ อ เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 ราย ปรากฏว่าทุกคนมีคุณสมบัติตามความ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้า ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
2551 ข้อ 6 และได้ดําเนินการทาบทามโดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามส่งแบบประวัติผลงาน วิสัยทัศน์ และ
นโยบายการปฏิบัติงานมาที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองจากเอกสารประมวลประวัติ
ผลงานฯ ให้ ได้ ผู้ที่ เ หมาะสมจํ า นวนไม่ เ กิน 3 คน และมี ม ติ เห็ น ชอบเสนอชื่ อบุ ค คลต่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
(2) ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
(3) ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร
จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาเอกสารประมวลประวั ติ แนวทางการพั ฒ นาสํ า นั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (คนละไม่เกิน10
นาที) และพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้มอบหมายให้ ผศ.
อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์ และ อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ เป็นกรรมการนับคะแนน
การเลือกผู้มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
มติที่ประชุม
เลือกและแต่งตั้ ง ผศ.ปริญ ญา น้อยดอนไพร เป็นผู้อํานวยการสํ านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์
ด้ ว ยคณะกรรมการประจํ า คณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 009/2559) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกได้
ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครบ 2 ปี ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ แล้ ว ในวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ตามที่ กํ า หนดในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรคสอง ซึ่ง
ข้อบังคับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2559 แต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ยังคงบังคับ
ใช้อยู่ต่อไป ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.
2559 ข้อ 11)
บั ด นี้ คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ได้ทําบันทึกข้อความ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่
พย.380/61 เรื่องขออนุญาตเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่
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8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาล
ศาสตร์
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประธาน
2. รศ.ดร.วิภาวรรณ ชอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
4. นางสาวอาลี แซ่เจียว
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
5. อ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
6. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน
กรรมการ
7. อ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
8. อ.ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
9. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เลขานุการ
10. นางสาวเดือนนภา ไชยพรหม
เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อํานาจและหน้าที่
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(2) กํากับ ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตร์
(3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
(4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์เสนอสภาวิชาการ
(5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์
(6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(7) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเพื่ อ กระทํ า การใดๆ อั น อยู่ ใ นอํ า นาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับกําหนดหรือตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มอบหมาย
4.2.3 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. .... และพิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 873 เรื่องขอให้จัดส่งข้อมูลตามประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร ลงวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 โดย ส.ก.อ.ขอให้
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สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา และประสงค์ขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ปีการศึกษา 2562 จัดส่งข้อมูล
(1) ประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้า
ศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
(2) ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา
2562 (แผนการรับต้องสอดคล้องกับประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสมกับ
ความพร้อมของสถาบันซึ่งไม่เกินแผนการรับที่กําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ตามที่สภาสถาบันอนุมัติ
หรือเห็นชอบ
ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลไปยัง ส.ก.อ. ภายในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. .... และ“ร่าง” ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 เสนอ
คณะกรรมการบริ หารงานวิ ชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
คณะกรรมการจัด ทําร่ า งกฎ ระเบียบและข้อ บั งคับ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวั น ที่ 24
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ.“ร่าง”.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. .... และ “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาออกระเบียบ/ประกาศ ดังนี้
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษา
พิการ พ.ศ. ....
(2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการ พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
4.2.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ พิ จ ารณาผลการตรวจและประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 ราย ได้แก่
1. นายกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน สังกัดคณะครุศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลัก สูตรและ
การสอน
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2. นายบัญชา อาษากิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีสากล สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี
3. นายเสน่ห์ บุญกําเนิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน
4. นางสาวภควดี รักษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
5. นางสาวถิรวรรณ ทองวล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 ราย ตามที่
เสนอ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาม
เสนอ
มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติแต่งตั้ ง นายกฤตกาล ชาร์ลี ย์ ฑปภูผ า ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายบัญชา อาษากิจ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ตั้งแต่
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายเสน่ห์ บุญกําเนิด ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวภควดี รักษ์ทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวถิรวรรณ ทองวล ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2556 ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 17
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)” เพื่อให้หลักสูตร

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 18)

สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอ
หลักสูตรให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มี
มติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
(2) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ
(3) คณะอนุ กรรมการตรวจแก้ ไขเอกสารหลักสู ตรฯ ในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีม ติเห็ นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตฯ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการชุมชนท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้ พิ จ ารณาแก้ ไ ขปรั ง ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้
1. ควรประเมินถึงจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรที่ลดลง และให้พิจารณาแผนการรับนักศึกษา เนื่องจาก
อาจส่งผลกระทบหากในอนาคตมีนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ดังนั้นหากมีโอกาสพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ควรส่งเสริม
ให้ไปไปเผยแพร่ผลงานที่เป็นระดับชาติ
3. งานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรระบุว่ามีงานวิจัยในแง่ใดที่เกี่ยวกับการจัดการชุมชน
ท้องถิ่น หรืออาจารย์อาจทําการวิจัยรวมกับงานวิจัยของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับทั้งอาจารย์และนักศึกษา
4. ควรพิจารณาปรับแก้คําอธิบายรายวิชา คือ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การวิจัยและการจัดการชุมชน กระบวนทัศน์เพื่อการบูรณาการทางสังคม รวมถึงอาจพิจารณายุบรวมรายวิชา
ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดการชุมชนท้องถิ่น และรายวิชาประชาคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการลดจํานวน
หน่วยกิตลง
5. ควรปรับรูปแบบการเขียนตําแหน่งงานที่สามารถสมัครได้ของผู้จบการศึกษาให้ถูกต้องกับตําแหน่ง
ที่มีการเปิดสอบ
6. ควรเขียน outcome ของแผนการเรียนแผน ก. และแผน ข. ให้เห็นความแตกต่างกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 19)

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) และมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบแล้วนั้น
ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ
0506(4)/3423 เรื่องส่งคืนหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) ลงวั น ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้วมีข้อสังเกต ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้ที่สําเร็จ
การศึ กษาจากหลั กสู ตรดั งกล่าวสามารถไปประกอบอาชีพต่างๆ เช่น มัค คุเทศก์ ผู้ประกอบธุร กิ จนําเที่ ยว
พนักงานต้อนรับ พนักงานสปา ธุรกิจส่วนตัวที่พักแรม เป็นต้น ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เป็นองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยทบทวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. 2553 ประเด็นของโครงสร้างหลักสูตรและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารหลักสูตร มคอ.2 และในแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02) อาทิปรัชญา
ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษา เกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ
การศึกษา และการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน เป็นต้น
3. ให้มหาวิทยาลัยทบทวนการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยขอให้รายงานในลักษณะการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน หากเป็นการ
จัดการประชุมวิชาการ ขอให้ระบุว่าเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ซึ่ง
จะต้องระบุวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้สืบค้นได้และขอให้รายงานให้ครบทุกคนด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับทราบหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้
เสนอคณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.
2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รการจั ด การบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้พิจารณาแก้ไขปรังปรุงหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 20)

1.ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ที่มีคําที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้มีความชัดเจน
มากขึ้น
2. ควรเขียนปรัชญาให้สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับหลักสูตร
3. ควรขยายใจความของความสําคัญของหลักสูตร โดยปรับการเรียบเรียงข้อความให้มีความชัดเจน
มากขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ฉบับแก้ ไขตามข้อสั งเกตของสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา..โดยให้ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
คู่มื อ การประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในระดั บ อุดมศึก ษา ฉบับ ปี ก ารศึก ษา 2557 ของสํ านั ก
มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ กํ า หนดว่ า “หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
1. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) ได้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยมีราย ละเอียด
ดังนี้
(1) รายวิชา GED2001 พุทธทาสศึกษา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
(2) รายวิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต เพิ่มจุดดําในแผนที่กระจายความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ
5.2 มีทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
โดยได้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป ครั้ง ที่ 3/2561 เมื่ อวั น ศุก ร์ ที่ 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวข้างต้นต่อสภาวิชาการ
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ได้ดําเนินการพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพี่อ
วิชาการและงานอาชี พ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จากเดิม ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ เปลี่ยนเป็น ดร.พนาน้อย
รอดชู เนื่องจากอาจารย์ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามที่
เสนอ

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 21)

มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังนี้
1. รายวิชา GED2001 พุทธทาสศึกษา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
2. รายวิชา GED4003.คอมพิวเตอร์กับชีวิต เพิ่มจุดดําในแผนที่กระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 5.2 มี
ทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
3. หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาอั ง กฤษเพี่ อ วิ ช าการและงานอาชี พ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คือ ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก
เดิ ม ดร.ศิ ริ รั ต น์ ชู พั น ธ์ อรรถพลพิพั ฒ น์ เปลี่ ย นเป็ น ดร.พนาน้ อ ย รอดชู เนื่ อ งจากย้ า ยไปเป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามความในมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ในส่ ว นของการให้ ก ารศึ ก ษา ทํ า การสอนและผลิ ต ครู และเพื่ อ ให้ ก ารรั บ
นั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2559 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น ไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและท้ อ งถิ่ น ในฐานะเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ กํ า หนดนโยบายและแนวทางการรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 พร้อมแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.
2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีการ ศึกษา 2562 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ต่อสภามหาวิทยาลัย
จึง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายและแนวทางการรั บ นั ก ศึ ก ษา
ภาคปกติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ปี ก ารศึ ก ษา 2562..และแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบนโยบายและแนวทางการรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ปี
การศึกษา 2562 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562
จํานวน 3,950 คน

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 22)

4.2.9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนผู้ขอลาออก
จากตําแหน่ง
ด้วย ผศ.ดร.กัลญา แก้ วประดิษฐ์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการฯ จึงเป็นผลให้พ้น
จากตําแหน่งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปพร้อมกัน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ได้ทําบันทึกข้อความ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.
2561 ถึงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเอพร โมฬี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนผู้ขอ
ลาออกจากตําแหน่ง ตามที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็น
กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่ ส ภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2554 เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2554 ตามคํ า สั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ 2642/2554 ลงวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2554 ได้ ม อบอํ า นาจของ
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2554 เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน พ.ศ. 2554 ได้ ม อบอํ า นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและ
ระดับอนุปริญญา
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 227 คน
สภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 28 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ควรตรวจสอบการตั้งชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. ควรเลือกวารสารที่สอดคล้องกับผลงาน สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การตั้งชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่นิยมใช้คําว่า “การศึกษา” อยู่ในชื่อเรื่อง
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