
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 12/2562 

วันอังคาร ที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชมุ 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

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

11. อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

12. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
16. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

  4.  นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 

  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ  
5. นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 2.  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทพิย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยทุธศาสตร์ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.9 และ 4.2.10 
 3.  นางวีณา  นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีได้อํานวยความสะดวก             
ในด้านสถานที่จัดการประชุม และรถยนต์ของมหาวิทยาลัยในการบริการรับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ด้วยอธิการบดีได้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 

  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2562 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
1. หน้า 5 บรรทัดที่ 15 แก้ไขข้อความเป็น “1. ควรให้รองอธิการบดีเร่งศึกษาความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิเทศสัมพันธ์เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
ด้านอ่ืนๆ” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

2. หน้า 5 บรรทัดที่ 20 ตัดคําว่า “ไปพลางก่อน” ออก 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 11/2562 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แต่งต้ังบุคคลตามที่ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แนะนําให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
   (1) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทพิย์              
   (2) ผศ.ดร.เสน่ห์   บุญกําเนิด 
   (3) อ.ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว 
   (4) อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ 
   (5) อ.วสันต์  สุทธโส 
    โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562เป็นต้นไป  
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 013/2562 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภาฯ ส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ัง อ.วสันต์ สุทธโส ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยคําแนะนําของ ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 014/2562 เรื่องแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภาฯ ส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ
แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
จัดทํา“ร่าง”ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบผู้อํานวยการสํานักงานสภาฯ และนิติกร จัดทํา“ร่าง”ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอข้อบังคับ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

ต่อคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (อยู่ระหว่าง
การดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 016/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจํา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบออกประกาศฯ เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอช่ือบุคคล ภายนอกเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจํามหาวิทยาลัย ฯลฯ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                        แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา  
                  มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง 
 3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ครั้งที่  
                              10/2562  
 ด้วยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 ได้ติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการเก่ียวกับ             
การควบรวมหลักสูตร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
การจัดทําวารสารแบบออนไลน์ และการวิจัยการออกกลางคันของนักศึกษา เป็นต้น จึงมีมติเห็นชอบเสนอ
“ร่าง” คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคณะกรรมการกําหนดนโยบาย กํากับ และติดตาม 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบาย กํากับ และ
ติดตามการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 นายกสภาฯ มีข้อเสนอแนะว่าควรตัดคําว่า “กําหนดนโยบาย” ออก และให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษา
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องว่าอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับ และติดตามการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความซ้ําซ้อนกับคณะกรรมการชุดอ่ืนหรือไม่ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ และติดตามการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

1. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. ศ.(เกียรติคณุ) ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน 

3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย นิรัญทวี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการ 
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
 5. คณบดีคณะครุศาสตร ์ กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
 7. รองอธิการบดีที่กํากับดูแลฝ่ายวิชาการ กรรมการ                  

และเลขานุการ 
8. นายวรชาติ  การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 9. นางอุบลรัตน์  ศิริพันธ์ุ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หน้าที่ 
1. เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวมหรือ

การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นหรือการศึกษาต่อเน่ืองด้วย 
2 . กํากับและติดตามการดําเนินการการบริหารจัดการหลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
 3. เสนอแนวทางแก่มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 4. เสนอแนวทางแก่มหาวิทยาลัยในการดําเนินการร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร การจัดหลักสูตร
การศึกษาร่วมกันและการบริหารจัดการรายวิชาร่วมกัน 

5. เสนอแนวทางแก่มหาวิทยาลัยในการใช้ศักยภาพของอาจารย์ประจําและการใช้ทรัพยากรการ
บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ิม
ความคุ้มค่าและมูลค่าแก่มหาวิทยาลัย 

6. ส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะร่วมกันจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และโครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น การประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล 

7. ให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
       -ไม่ม-ี  

  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
                       ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.  2562 
มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับงานวินัยและนิติการได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังน้ี 
 1. ข้อ 4 ควรแก้ไขคํานิยาม “คณะกรรมการ” ให้หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 2. ข้อ 4 ควรแก้ไขคํานาม “คณะกรรมการสรรหา” ให้หมายถึง คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 
 3. ข้อ 6 วรรคสาม แก้ไขเป็น “ให้มีหน้าที่ดําเนินการสรรหากรรมการตามข้อ 5 (2) โดยกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหา” 
 4. ข้อ 10 (2) เพ่ิมความในวรรคท้าย คือ “โดยไม่น้อยกว่าสองคร้ังต่อปี” 
 5. ข้อ 10 (3) แก้ไขเป็น “กําหนดขอบข่ายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั”  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขปรังปรุงข้อบังคับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

  

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
       ของมหาวิทยาลัย  

 ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 8 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 
 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  
 1. ศ.(เกียรติคณุ) ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ   
 2. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท ์  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน 
 3. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ 
        ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 4. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 6. นายวรชาติ การเก่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง  เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ :..ดําเนินการให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
เป็น.“กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย”.ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
ข้อ 5 (2) 
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทํารา่งกฎ ระเบียบและข้อบังคบั  
 ด้วย.ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562          
จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตําแหน่งกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับไปพร้อมกัน 
 อธิการบดีได้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ..เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการ  
                  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยัแต่งต้ังเปน็กรรมการในคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล 
                  ประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

ด้วย ผศ.โสภณ บุญล้ํา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงมีผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย จากข้าราชการ
สายวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ตามข้อ 5 (4) และ (5) จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 (เหลืออีก 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

93 วัน นับต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) โดยข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 7 วรรคสอง “กรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการ
ให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ตําแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดํารง
ตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ ...” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการ
สายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ หรือจะพิจารณาเป็นประการอ่ืนใด 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ดังน้ี 

1. นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย นิรัญทวี  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 
6. นายวรชาติ  การเก่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เคยกําหนด               
                  ไปแล้ว และการกําหนดชือ่สาขาวิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอกําหนดตําแหน่ง   
                  ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการ
กําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนด
ไปแล้ว พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนด
ช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว 
สรุปได้ดังน้ี 
 1. ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561  
 2. กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจําเป็นในการกําหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น
จากประกาศฉบับน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นกรณีไปได้ ทั้งน้ี ก.พ.อ. ได้มีมติ
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ทุก 6 เดือน 
 3. ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยระบุ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ หากสภาสถาบัน อุดมศึกษา



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

ประสงค์จะเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
ฉบับน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 
 3.1 แจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีมีการกําหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ทั้งกรณีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ียังไม่เคยเทียบเคียงสาขาวิชาตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และกรณีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เคยเทียบเคียงสาขาวิชาตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขา วิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับน้ี 
 3.2 เสนอคณะกรรมการพิจาณาตําแหน่งทางวิชาการ และสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และออกคําสั่งเทียบเคียง/แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป  
 4. กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้แล้วและอยู่ระหว่าง
การพิจารณา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. ฉบับน้ีด้วย เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของระบบการศึกษาโดยรวม และเพ่ือให้
การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกันกับของ ก.พ.อ. 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับการแต่งต้ังไปแล้วดําเนินการ
เทียบเคียงช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว และสาขาวิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ    ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยกําหนดไปแล้ว พ .ศ . 2562 เรียบร้อยแล้ว                 
และคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ได้
พิจารณาอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีเคยกําหนดไปแล้ว 
และการกําหนดช่ือสาขาวิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้การเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เคยกําหนด            
ไปแล้ว และการกําหนดช่ือสาขาวิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงช่ือสาขาวิชาและอนุ
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว และการกําหนดชื่อสาขาวิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการเทียบเคียงช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว และการกําหนดช่ือสาขา 
วิชาของผู้ที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

 

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง                       
        การปกครอง (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง           
การปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และได้ดําเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรตามลําดับ ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 1..คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติ
เห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
ต่อสภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้นําเสนอ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563) ดังน้ี 

1. ช่ือรายวิชาเหมือนกับช่ือรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอ่ืน ควรปรับช่ือ
รายวิชาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. การเขียนคาํอธิบายรายวิชาควรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย มีความก้าวทันโลก ทันเทคโนโลยี
มากขึ้น 

3. ควรปรับช่ือรายวิชาให้มีความแตกต่างกัน 
4. ควรศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ให้ตรงกับอัตลักษณ์ 
5. หลักสูตรควรมีการเน้นการวิจัยมากขึ้น 
6. ควรมีการทบทวนการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร 
 มติที่ประชุม 

ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

         4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ประจําป ี
                  การศึกษา 2563 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พ.ศ. 2547 ในส่วนของการให้การศึกษา ทําการสอนและผลิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนด
แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาแล้ว และสภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแผนการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 370 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                   
ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 370 คน 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 370 คน 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 4.2.8 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรบันักศึกษา 
                  พิการเขา้ศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 
 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่มีลักษณะเฉพาะ 
แตกต่างจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไปให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม              
อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ 
พ.ศ. 2561 หมวด 3 การรับเข้าศึกษา ข้อ 14 “หลักเกณฑ์การรับสมัคร ประเภทการรับ และวิธีการรับเข้าเป็น
นักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” แต่เน่ืองจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ได้มี
หนังสือ ที่ อว 0226.2/ว490 เรื่องขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประจําปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงมหาวิทยาลัยฯ ที่จะรับ
นิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา และประสงค์ขอรับทุนอดหนุนทางการศึกษาสําหรับ คนพิการ ปีการศึกษา 2563 
ได้จัดส่งข้อมูล “ประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการ
เข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563” ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทํา “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 
 

 4.2.9 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0”.เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยกําหนด “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนาสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคล่ือนตามแนวคิด “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคารภาคประชาชน 
และสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกหลักในการมีส่วนร่วมผนึกกําลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) โดยมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เห็นชอบไปแล้วน้ัน 

เพ่ือการพัฒนากระบวนการทํางานอย่างเป็นพลวัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กําหนดทิศ
ทางการพัฒนา เป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี โดยระยะที่ 1 แผนพัฒนาระยะเปลี่ยนผ่าน พ.ศ. 2561 – 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนกระบวนการ พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษา ทบทวน และยกระดับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งเชิง



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

กว้าง เชิงลึกและเป็นสหวิทยาการ มีการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ศาสตร์พระราชาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ําด้าน
การศึกษาและสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการพัฒนาภูมิคุ้มกันจากภายในให้กับชุมชนท้องถิ่น
พร้อมทั้งริเริ่มบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความแข็งแกร่งในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวาง รากฐานในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงินด้วยการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ และเพ่ือการ
ปฏิบัติอันนําไปสู่การดําเนินงานตามแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และเลขานุการสภาฯ ได้
เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระน้ีต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําพระราโชบายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยมาเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
 2. หน้า 14 กลยุทธ์ที่ 1 ให้ปรับแก้จากเดิม “ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ        
มีคุณลักษณะ 4 ประการ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ” ปรับเป็น “การพัฒนาการปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 ประการ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ” 
 3. หน้า 15 ตัวช้ีวัดที่ 9 การจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีข้อสังเกตว่า
เป็นโครงการที่มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งคณะครุศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดอาจทํา
ให้ตัวช้ีวัดน้ีไม่บรรลุเป้าหมาย 
 4. หน้า 15 ตัวช้ีวัดที่ 10 ให้ปรับแก้จากเดิม “ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการของ มรภ. (มรภ.2.5)” ปรับเป็น “ผลคะแนน O-NET 
หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการของ มรภ.(มรภ.2.5)” 
 5. หน้า 15 ตัวช้ีวัดที่ 11 ควรเพ่ิมกองบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดด้วย 
 6. หน้า 16 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 10 ควรเพ่ิมกองบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้วย 
 7. หน้า 16 กลยุทธ์ที่ 4 ตัวช้ีวัดที่ 11 ให้ตัดระบบคูปองครูครบวงจรออกเนื่องจากระบบน้ีถูกยกเลิก
แล้ว 
 8. ให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปศึกษารูปแบบการจัดโครงสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เป็นหน่วยงานกลางที่สามารถเป็นศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้มี
ข้อเสนอแนะให้รักษาราชการแทนอธิการบดีจัดทําแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือให้
สภามหาวิทยาลัยฯ สามารถติดตามและประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และรองอธิการบดีเป็นราย
ไตรมาส 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..(SRU 
Blueprint 2020-2023) ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี (SRU Blueprint 2020-2023) 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU Blueprint 2020-2023) และ
มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารงานของอธิการบดี และรองอธิการบดีเป็นรายไตรมาสและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 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                   
ในการประชุมคร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ .ศ .  2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและ
ระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18..ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 258 ราย 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 ราย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรทบทวนการเขียนบทคัดย่อใหม่ 
โดยมีข้อสังเกตว่ามีการศึกษาของครูกลุ่มใด แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.99 และประสิทธิภาพการสอน
ของครู ร้อยละ 98 ค่าคะแนนดังกล่าวมีความเป็นไปได้และน่าเช่ือถือหรือไม่ 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าผลงานวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บัณฑิตวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ลงในวารสารที่มีความหลากหลาย 

มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 258 ราย..และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 9 ราย โดยกรณีวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บัณฑิตวิทยาลัยประสานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดําเนินการให้ผู้วิจัยไปทบทวนการเขียนบทคัดย่อตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการ                   
     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านจีากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่ง 
     พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
     ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

  ด้วย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 จึง
เป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีแล้ว 
 อธิการบดีได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 โดยได้
ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 3 ตุลาคมพ.ศ. 2562 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 5.2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ             
               พ.ศ. 2562 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 การบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติเป็นกระบวนการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจากการวางแผน 
ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบบริหารจัดการตลอดจนบ่งบอกถึงผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดว่าองค์กร
มีระบบการบริหารแผนและการนําแผนไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด โดยการกํากับ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็น
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 สู่ขั้นตอน
การปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 ปีเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาท้องถิ่น (2) การผลิต
และพัฒนาครู (3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวช้ีวัดเพ่ือวัดผล
ความสําเร็จ 49 ตัวช้ีวัด 

ขณะน้ีสิ้นปีงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
และเลขานุการสภาฯ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เสนอระเบียบวาระน้ีต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ตัวช้ีวัดที่ 18 มหาวิทยาลัยควรยกระดับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งไม่ควรวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพียงอย่างเดียว แต่ควรต้ังเป้าหมายไปยัง 
TOEFL ด้วย 
 2. ตัวช้ีวัดที่ 41 การเข้าสู่ ตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนไม่ควรนํามาคิดเป็นตัวช้ีวัดน้ี แต่
มหาวิทยาลัยอาจจะไปส่งเสริมและพัฒนาได้  
 

 5.3 เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังแต่ 1 
       ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 1,113,063,850 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบสามล้านหกหม่ืนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จําแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 816,383,300 บาท (แปดร้อยสิบหกล้านสามแสนแปดหม่ืนสามพันสามร้อย
บาทถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 296,680,550 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนแปดหม่ืน
ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงานสําหรับการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดน้ีได้สิ้นปีงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
2562 เสนอคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
 มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1.ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13/2562 ในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน                
พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 นายวรชาติ  การเก่ง                                   อาจารย์วสันต์  สทุธโส 
ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  


