
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 9/2562 

วันอังคาร ที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

11. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

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

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

14. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
19. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
  2. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  อ.ดร.เบญจวรรณ  คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย                
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 และ 4.2.3 
 2.  อ.จุฑามาศ  กระจ่างศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 3.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 , 4.2.5 และ 4.3.1 
 4.  อ.ดร.ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่ม-ี  

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
ด้วย นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับ

การรักษากระดูกต้นขา ณ โรงพยาบาลเปาโล (เกษตร) กรุงเทพฯ และขณะน้ีมีอาการปลอดภัยแล้ว และแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการให้ รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทําหน้าที่แทนนายก
สภามหาวิทยาลัยในการเป็นประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 
16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ 

เรื่องที่ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ  
เรื่องรายงานการช้ีแจงเกี่ยวกับการตอบข้อร้องเรียนของ ผศ.ภูภนัช  รัตนชัย เรื่องให้สภามหาวิทยาลัย

พิจารณาทบทวนข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี 
ตามที่ ผศ.ภูภนัช  รัตนชัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือถึงนายกสภา

มหาวิทยาลัยฯ ตามบันทึกข้อความ สภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมาย
เลขานุการสภาฯ ศึกษาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องในเรื่องดังกล่าว 

เลขานุการสภามาวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทราบแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบคําช้ีแจงเก่ียวกับการตอบข้อร้องเรียนของ ผศ.
ภูภนัช  รัตนชัย เรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 คําถาม การที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
2562 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งมีกรรมการสภาฯ ส่วนหน่ึงเป็น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ดําเนินการสรรหาอธิการบดีและทําหน้าที่กลั่นกรองให้เหลือจํานวนไม่น้อย
กว่าสองช่ือแต่ไม่เกินสามช่ือเพ่ือเสนอช่ือเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเลือก โดยกรรมการสภาฯ หน่ึงคนมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงได้หน่ึงเสียง กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้เคลือบ
แคลงสงสัยในความเป็นกลาง เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ออกข้อบังคับและแต่งต้ังคณะกรรมการ           
สรรหาฯ แต่คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบไปด้วยกรรมการสภาฯ ส่วนหน่ึง ซึ่งหลังจากปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้วต่อจากน้ันไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภาฯ เพ่ือลงมติเลือกผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีอีกคร้ังหน่ึง ข้อบังคับดังกล่าวอาจทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ขัดต่อหลักนิติธรรม               
อันเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

คําตอบ/ผลการศึกษาข้อมูล 
 1. สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ...”  
 2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และในองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีกรรมการสภาฯ 3 รายเป็น
กรรมการสรรหาอธิการบดีน้ัน ซึ่งจากการศึกษาข้อกฎหมายพบว่าการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นการกระทํา
ที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ในกรณีที่ทําหน้าที่ในการพิจารณาเลือกอธิการบดีเพ่ือเสนอเร่ืองเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังน้ัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 “มาตรา 13 
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ (1) เป็นคู่กรณีเอง (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของ
คู่กรณี (3) เป็นญาติของคู่กรณี  คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดๆ หรือเป็นพ่ีน้อง หรือลูกพ่ีลูกน้อง
นับได้เพียงภายในสามช้ัน หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี (5) เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีหรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(6) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎ กระทรวง” ซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีทั้ง 3 ราย เป็นตัวแทนจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไปทําหน้าที่กลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติฯ เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีจํานวนไม่น้อยกว่าสองช่ือแต่ไม่เกินสามช่ือเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
เพ่ือเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นอธิการบดี จึงเห็นว่าการแต่งต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีสามารถกระทําได้ 
 ประเด็นที่ 2 คําถาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรมเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมาตรา 26 ได้กําหนดว่าการ
ตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ประกอบกับมาตรา 5 ได้



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

กําหนดต่อไปว่ารัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือ
การกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทําน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้ 
 คําตอบ/ผลการศึกษาข้อมูล 
 การออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (2) ซึ่งการออกข้อบังคับดังกล่าวสภาฯ มีขั้นตอน
การดําเนินการ ดังน้ี 
 1. สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 035/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561)  
 2. คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ  ได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. .... โดยศึกษาข้อมูลจากข้อบังคับเก่ียวกับการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และคําพิพากษา
ศาลปกครองที่เก่ียวข้อง  
 3. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  
 4. เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาเห็นชอบ 
 5. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ออกข้อ           
บังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 และได้ประกาศเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
 ซึ่งจากการศึกษาข้อกฎหมายพบว่าสภาฯ ได้ดําเนินการตามข้อกฎหมายถูกต้องแล้วและการออก
ข้อบังคับดังกล่าวมีการเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ หลายขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วมในการให้ความ
คิดเห็นในการจัดทําข้อบังคับ 
 ประเด็นที่ 3 คําถาม ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 มีรูปแบบ ขั้นตอนหรือ
วิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่ขัดต่อหลักความเป็นกลาง ขัดต่อหลักนิติธรรม อันเป็นส่วนหน่ึงของหลัก                 
ธรรมาภิบาล และขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนข้อบังคับดังกล่าวในการ สรร
หาอธิการบดี 
 คําตอบ/ผลการศึกษาข้อมูล 
 การออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 ของสภาฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะ 
กรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ตามคําสั่ง
สภาฯ ที่ 035/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) โดยได้มีการศึกษารูปแบบการออกข้อบังคับเก่ียวกับ
การสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนอย่างรอบด้าน จึงได้จัดทําเป็นร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 1. กําหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและตัวแทนของบุคลากร เป็นกรรมการสรรหาฯ 
 2. กําหนดคุณสมบัติของอธิการบดี และคุณลักษณะต้องห้ามฯ  
 3. กําหนดให้มกีารรับสมัคร การเสนอช่ือ และการเสาะหาผู้ที่มีความเหมาะสม 
      ซึ่งจากการศึกษาข้อกฎหมายพบว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2562 มีรูปแบบและขั้นตอนเหมือนกับข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีที่สถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นใช้ถือปฏิบัติ  จึงเห็นว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

พ.ศ. 2562 มีรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่ไม่ขัดต่อหลักความเป็นกลาง หลักนิติธรรม  
หลักธรรมาภิบาล และรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระน้ี) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 8/2562 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม            
มีมติ 
 1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้ 
อาจารย์พีรพงศ์ หนูช่วย แทน อาจารย์นิธิศ เสาแก้ว เพ่ือให้คุณวุฒิของอาจารย์มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
มากขึ้น 
 2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
      (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา และแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
    (2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา ผลการ
เรียนรู้กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยมีเง่ือนไขให้มหาวิทยาลัยฯ มอบผู้อํานวยการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ 
และเสนอ ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักส่งเสริม
วิชาการฯ ดําเนินการ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 58 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 12 ราย  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน               
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)           
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
 3.1.2 (1) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 8/2562 : ระเบียบวาระ  
                    ที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  
สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อ 
เสนอแนะ ดังน้ี  

(1) วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ควรทบทวนบทคัดย่อใหม่ 
ผลการวิจัยไม่ควรเขียนออกมาเป็นระดับ และไม่ได้อธิบายถึงปัญหาของการออกกลางคันคืออะไร ซึ่งควรเขียน
ออกมาในรูปแบบของสาเหตุและปัญหา 

(2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาในลําดับที่ 2 และ 3 ช่ือเร่ืองการค้นคว้าอิสระ
ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร 

โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งกรรมการหลักสูตรเพ่ือทราบและทําหนังสือช้ีแจงถึงสภามหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ประสานไปยังประธานหลักสูตรแล้ว และประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้ทําหนังสือช้ีแจง               
ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) กรณีวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคัน                
ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ได้ให้ นางสาวสุเกษร                 
ชุ่มสวัสด์ิ ทําการทบทวนและแก้ไขบทคัดย่อวิทยานิพนธ์แล้ว 

(2) กรณีสารนิพนธ์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
กรณีศึกษา บ.เซาท์สยาม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด การค้นคว้าอิสระเล่มน้ี นักศึกษาได้ใช้แนวคิดและทฎษฎีเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการทํางานเป็นหลัก เช่น Two Factor Theory ของ Herzberg ซึ่งสอดคล้อง
กับเน้ือหาสาระสําคัญของรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.
1) ข้อ 8.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(3) กรณีสารนิพนธ์เรื่องประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัทกําจัดปลวกในความเห็นของผู้ใช้บริการ 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัดอนุชาโฮมแคร์เซอร์วิส อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การค้นคว้าอิสระ
เล่มน้ี นักศึกษาได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเรื่องประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเน้ือหา
สาระสําคัญของรายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ.1) ข้อ 8.1 
กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

การค้นคว้าอิสระทั้งสองเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตาม มคอ.2 
เป็นหลักในการทําวิจัย คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระจึงเห็นควรให้นักศึกษาได้สอบการค้นคว้าอิสระจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการทํางานมีประธานและกรรมการควบคุมและให้คําปรึกษา 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  
 รับทราบการช้ีแจงของประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และประธาน
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรณีการแก้ไขบทคัดย่อ และช่ือเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
   

ระเบยีบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                        แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา  
                  มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง  
  -ไม่ม-ี 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
       4.1.1 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทาง  
                        การพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหนา้ (พ.ศ. 2563 – 2566)            
                        ฉบับปรับปรุง  
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  
พ.ศ. 2562 ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาและ
การแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ไปแล้วน้ัน เพ่ือให้นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถสนองพระราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทํา “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง 
เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาเพ่ิมนโยบายการยุบ/ควบรวมหลักสูตรทีใ่ช้ มคอ.1 ร่วมกันหรือโดยเฉพาะหลักสูตรทีม่ี
จํานวนนักศกึษาน้อย  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

2. ควรเพ่ิมนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลหรือการ
เรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น 

3. ควรเพ่ิมนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะดิจิตอล 
4. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการควบรวมหลักสูตร 

โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานผลการดําเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
และการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง 
  

  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ัง 
  (1) ประธานและรองประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
      (2) ประธานและรองประธานคณะกรรมการนโยบายการเงนิ งบประมาณ และ 
                            ทรัพย์สนิ                     
 1. ตามที่ นายจรูญ อินทจาร ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือของ นายจรูญ  อินทจาร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  จึง
เป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับไปพร้อมกันดัวย  
 2. ตามท่ี นายดุสิต เขมะศักด์ิชัย ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ตามหนังสือของนายดุสิต เขมะศักด์ิชัย เรื่องขอยุติปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินไปพร้อมกันด้วย 
 เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ัง 
 (1) ประธานและรองประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
 (2) ประธานและรองประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สนิ          
 มติที่ประชุม 
 ประธานที่ประชุมได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเลื่อนระเบียบวาระน้ีไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 
 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปกีาร  
                  ศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร (ตามคําสั่งฯ ที่ 1646/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562) และได้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ ระดับสํานักและ
สถาบัน (ตามคําสั่งฯ ที่ 2042/2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กําหนดให้มีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในและทําการประเมินคุณภาพภายในทุกปี และกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 ได้ดําเนินการประเมินระดับ
หลักสูตรเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว และในระดับคณะ ได้มีการประเมินเมื่อวันที่ 1-2 และ 
5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอรายงานผล                   
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  ดังน้ี 
 1. ระดับคณะ 
  1.1 คณะครุศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.69  (ระดับดีมาก) 
  1.2 คณะนิติศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.25  (ระดับดี) 
  1.3 วิทยาลัยนานาชาติฯ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.24  (ระดับดี) 
  1.4 คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.14  (ระดับดี) 
  1.5 คณะพยาบาลศาสตร์ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.08  (ระดับดี) 
  1.6 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.06  (ระดับดี) 

 1.7 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.97  (ระดับดี) 
ผลการประเมนิทุกคณะเฉลีย่ 4.20 (ระดับดี) 

2. ระดับหลักสตูร รายละเอียดดังผลการประเมินตามเอกสารแนบระเบียบวาระน้ี 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 ได้พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 
 

 4.2.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย ประจําปงีบประมาณ 
                  พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบติัการงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
                  ประเภทเงินรายได้ สํานักจัดการทรัพย์สิน 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (พลางก่อน) และจากการประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย               
มีเงินรายได้ ดังน้ี.(1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย                 
ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากแหล่งที่มาของงบประมาณ                 
2 แหล่ง ดังน้ี  
 1. งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พลางก่อน) จํานวน 106,177,925 บาท    
(หน่ึงร้อยหกล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน) 
  1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ.จํานวน 81,390,900 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่น เก้า
ร้อยบาทถ้วน)  
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  1.2 แผนงานพ้ืนฐานดําเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จํานวน 14,684,925 บาท  
(สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน) 
 2. งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 297,980,342 บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสาม
ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)  
  2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 297,538,403 บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสน            
สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน)  
  2.2 ค่าขายใบสมัครรับนักศึกษา จํานวน 208,480 บาท (สองแสนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบ              
บาทถ้วน) 
  2.3 ค่าปรับหนังสือห้องสมุด จํานวน 233,459 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า  
บาทถ้วน) 
 3. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 
40,388,000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 1. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             
จากแหล่งที่มาของรายได้ 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 404,158,267 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพัน             
สองร้อยหกสบิเจ็ดบาทถ้วน)  
  2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ สํานัก
จัดการทรัพย์สิน จํานวน 40,388,000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจการออกกลางคันของนักศึกษาทุกเทอม และรายงานให้กับคณะ
ทราบเพ่ือให้คณะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน 

2. มหาวิทยาลัยควรเน้นการศึกษาทุกช่วงวัย และการเรียนแบบเก็บ Credit bank  
3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น และการเรียนการสอนออนไลน์ 
4. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยการลดค่าใช้จ่ายลง 
5. ควรจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหลักสูตรเพ่ิมขึ้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
6. มหาวิทยาลัยควรหาพ้ืนที่ในการสร้างที่พักหรือโรงแรมเพ่ือรองรับผู้ที่มาฝึกอบรมหรือสัมมนาใน

มหาวิทยาลัย 
7. สํานักจัดการทรัพย์สินควรพิจารณาลดการจําหน่ายสินค้าชนิดที่ได้กําไรน้อยและเป็นสินค้าที่มีขาย

อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติ 
 1. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจาก
แหล่งที่มาของรายได้ 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 404,158,267 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อย
หกสิบเจ็ดบาทถ้วน)  
  2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ สํานัก
จัดการทรัพย์สิน จํานวน 40,388,000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

  4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า“หากมีการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดย
นําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 

1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรจากอาจารย์พสุวดี 
จันทร์โกมุท เน่ืองจากลาศึกษาต่อ เป็นอาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด  เพ่ือนําเสนอสภาวิชาการต่อไป 

2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
จาก อาจารย์พสุวดี จันทร์โกมุท เน่ืองจากลาศึกษาต่อ เป็นอาจารย์ บดินทร์ธร บัวรอด เพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรตามท่ีเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ควรตรวจสอบว่าวารสารสุนันทามนุษย์กับสังคมอยู่ในฐาน TCI หรือไม่ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด แทน อาจารย์พสุวดี จันทร์โกมุท              
ที่ลาศึกษาต่อ 
 

 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ 
         คณาจารย์ประจําคณะ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจาก
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 020/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560)              
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (มาตรา 21 
กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้...) 
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 เพ่ือให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและ
คณาจารย์ประจําคณะ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ให้คณะ/วิทยาลัยดําเนินการ
ให้คณาจารย์ประจําเลือกผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะเพื่อเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการ
แล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศเรื่องผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจําคณะ ดังน้ี 
 1. คณะครุศาสตร์  ได้แก่  อ.ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี 
 2. คณะพยาบาลศาสตร์  ได้แก่  อ.ดร.จิราพร  วัฒนศรีสนิ 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  อ.สมมาส  เส้งสุย 

4. คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  ผศ.ดร.จักรวุฒิ  ชอบพิเชียร 
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  ผศ.ดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ 
 6. คณะนิติศาสตร์  ได้แก่  ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 
 7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ได้แก่  อ.ดร.ศันสนีย์  เกียรติครี ี
 8. บัณฑิตวิทยาลัย  ได้แก่  ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการจาก
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าการเสนอช่ือผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะเป็น
กรรมการสภาวิชาการ ไม่ควรเสนอช่ือบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือเป็นบุคคลที่ใกล้จะหมดสัญญาการ
ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เห็นควรเสนอคณะกรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาวิชาการ 
พ.ศ. 2547 ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจํา
คณะ ดังน้ี 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ประธานสภาวิชาการ 
 2. กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ  
  (1) ผศ.ดร.จักรวุฒิ  ชอบพิเชียร   กรรมการ 
  (2) ผศ.ดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ   กรรมการ 
  (3) ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข   กรรมการ 
  (4) ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์   กรรมการ 
  (5) อ.ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน   กรรมการ 
  (6) อ.ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี   กรรมการ 
  (7) อ.ดร.ศันสนีย์  เกียรติคีรี   กรรมการ 
  (8) อ.สมมาส  เส้งสุย   กรรมการ 
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 4.2.6 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเลือก 
                  ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี
        ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแจ้งให้มหาวิทยาลัยเสนอ
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งลงคะแนนเลือกอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสรรหาเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0227.1/ว 287 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้เสนอช่ือบุคคลที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์หรือไม่
ตํ่ากว่าอธิบดีหรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์และไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ สถาบันละไม่เกิน 6 คน 
 2. ประเภทอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ให้อธิการบดีคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการกันเอง
ทางไปรษณีย์ ตามบัญชีรายช่ืออธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาท่ีแนบมาพร้อมน้ี และแจ้งผลการคัดเลือกไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
 3. ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และส่ง
รายช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ                
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
 เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออก
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 มติที่ประชุม 
          เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      
         

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจของ                 
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 31 ราย 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกต กรณีดุษฎีนิพนธ์เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ทักษะการอ่านภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังน้ี 

1. ช่ือเรื่องกับกลุ่มเป้าหมายไม่สัมพันธ์กัน โดยมีการลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลในโรงเรียนในจังหวัด
สงขลาเท่าน้ันไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ระเบียบวิธีวิจัยไม่ชัดเจนว่าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือเป็นการวิจัยผสมผสาน 
3. ควรแก้ไขบทคัดย่อใหม่และให้แก้ไขในเล่มดุษฎีนิพนธ์และเอกสารตีพิมพ์ 
มติที่ประชุม 

 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 31 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 3 ราย โดยมีเง่ือนไขกรณีดุษฎีนิพนธ์เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้               
ให้แก้ไขปรับปรุงบทคัดย่อตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอ ศ.ดร.
ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา    
               ท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนําพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดําเนินการเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
จํานวน 28,675,000 บาท ภายใต้การดําเนินการ 5 โครงการหลัก ได้แก่ 

1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 
3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ

ผู้อ่ืน 
4. โครงการอ่านออกเขียนได้ 
5. โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาครุศาสตร์ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
มีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราโชบาย และการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นปรับแก้รายงานตาม
ข้อแนะนําของที่ประชุม 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย             
ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาแล้ว 
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การดําเนินงา
562 

การพัฒนาท้อ
ปเผยแพร่ผลง
หมายของโครง

งเป็นหน่วยงา
ทบาทและหน้
องมหาวิทยาลั
ะเด็นมาใส่ในวั

ด้านการบริก
ประสิทธิภาพเ
นาชุมชน และ

มเช่ียวชาญด้

62 ในวันอังค

              
            

ธานี หน้า 15) 

านโครงการยุ

งถิ่นฯ เป็นผล
งานได้ด้วย   
งการอย่างชัด

านระดับกอง
น้าที่ที่ไม่ซ้ําซ้อ
ลยั 
วัตถุประสงค์ข

การวิชาการล
เพ่ิมขึ้น 
ะให้ความรู้ทา

ด้านการพัฒน

คาร ที่ 17 กัน

        อาจาร
      ผู้ตรวจร

 

ทธศาสตร์มห

ลงานการบริก

ดเจน ครบวงจ

เพ่ือทําหน้าที
นกับหน่วยงา

ของโครงการเ

ลงและดําเนิ

างวิชาการแก่ป

นาชุมชนมาให

นยายน พ.ศ. 

รย์วสันต์  สทุธ
รายงานการปร

 

หาวิทยาลัย  

การวิชาการ 

จรและตอบ  

ที่รับผิดชอบ
านอ่ืนโดยใช้

เพ่ือเป็นการ

นโครงการ

ประชาชนที่

ห้ความรู้กับ

2562 เวลา

ธโส 
ระชุม 

            

           

                 


