
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 2/2562 

วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

11. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถริารางค์กูล 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. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
17. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
  2.  นายบัญญติั  จันทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

  4.  นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็น                
    ผู้อํานวยการสํานักศิลปะฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  อ.ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็น                
    ผู้อํานวยการสํานักศิลปะฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.1  
 3.  นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจรญิ ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็น                
    ผู้อํานวยการสํานักศิลปะฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 4.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 , 4.2.6 และ 4.3.1 
 5.  อ.ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5  
 6.  อ.ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง อาจารย์ประจําวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 7.  ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. ด้วย ฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ มีกําหนดการตรวจเย่ียมเพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รอบปีที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ และมอบมหาวิทยาลัยจัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจเย่ียมขององคมนตรี 
 2. สภามหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า เน่ืองในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป (ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562) 
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงาน
เดิน - ว่ิง “ราชภัฏเมืองคนดี มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือร่วม
จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีบุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน                  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
  2. ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะของนักศึกษา “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14”  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานใน 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. และชมการประกวดกองเชียร์                  
เชียร์ลีดเดอร์ คฑากร แถวขบวนพาเหรด และการแข่งขันฟุตบอล 
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 9 บรรทัดที่ 30 แก้ไขนามสกุลจาก “เรื่องวุฒิ” เป็น “เรืองวุฒิ” 
  

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 1/2562 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560 : ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนานาชาติฯ ปรับปรุง
หลักสูตร “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ที่เปิดสอนอยู่เดิมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 รุ่นต่อไป ส่วนเหตุผล
ด้านเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ สามารถนําเสนอโดยบูรณาการในหลักสูตรน้ีได้ส่วนหลักสูตรที่เสนอไปยัง                
ส.ก.อ. ให้พิจารณาศักยภาพและความพร้อม รวมทั้งความแตกต่างที่ชัดเจน และดําเนินการขอถอนเร่ืองต่อไป 
ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้อธิการบดีให้คําช้ีแจง และแนะนําการดําเนินการต่อไป 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว  

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่2/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภา 
มหาวิทยาลัยฯ  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 :
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยทําหนังสือหารือไปยัง ส.ก.อ. กรณีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้ซึ่งเคยถูกลงโทษทางวินัย ด้วยการ
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา สามารถดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบดีและดํารงตําแหน่ง  
เป็นกรรมการสภามหา วิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547             
ได้หรือไม่อย่างไร.ด้วยเหตุที่มีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

0505/ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในระบบราชการแจ้งเวียนมายังส่วนราชการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ด้วยเหตุเน่ืองจาก 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในข้อ 2 ...วรรคสามระบุว่า “ในกรณี ที่เป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการ...ห้ามแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับ แต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย...” โดยไม่ระบุ
ช่ือบุคคล 

มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0561/0471 เรื่องหารือการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดี และกรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ไปยัง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (3) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 : 
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :..กรณีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ 
อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ โดย
ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําพิพากษาศาลปกครองที่เก่ียวข้อง และรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งตาม
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งที่ชัดเจนแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรศึกษาว่าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อย่างไรที่
จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวและอาจมี
ผลกระทบให้เกิดความเสียหายได้ในอนาคต  
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1..พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณา                  
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
 ลําดับที่ 1   นายวิชวุทย์  จินโต 

ลําดับที่ 2   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
    และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการทาบทามความสมัครใจของบุคคลตามลําดับ โดยให้
ทาบทามบุคคลในลําดับที่ 1 หากตอบรับการทาบทามฯ ให้นําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ และหากบุคคลลําดับที่ 1
ปฏิเสธการทาบทามฯ ให้ทาบทามบุคคลในลําดับที่ 2 หากตอบรับการทาบทามฯ ให้นําความกราบบังคมทูลฯ 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ และ
หากบุคคลลําดับที่ 2 ปฏิเสธการทาบทามฯ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือฯ ที่ ศธ 0561.14/017 เรื่องทาบทามเพ่ือนําเสนอช่ือเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2562 เรียน คุณวิชวุทย์  จินโต และท่านได้ตอบรับการทาบทามแล้ว 

มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือไปยัง สกอ. แล้วเพ่ือดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการ
มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามหนังสือฯ ที่ ศธ 0561.14/019 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)  
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และ             
ได้ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 
  นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 001/2562 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่ง
ให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)   
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติ 

(1) อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 187 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน 
(2) เห็นชอบมอบหมายให้คณะ กรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการรวบรวมและสรุปข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมที่ผ่านมาเก่ียวกับงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 
และให้จัดทําแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน               
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต             
และแจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ นโยบายพัฒนาวิชาการทราบมติสภาฯ เพ่ือจัดทําข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือพิจารณา 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการ  
                              ประชุมครั้งที่ 2/2562 

ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ขอรายงานการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

1. ได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยได้จัดทําข้อมูลสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 3 ปีย้อนหลัง รวมถึง



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

แนวทางการดําเนินการและพัฒนาการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยจะสรุปเป็นแนวทางในการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาวิชาการในคร้ังถัดไป เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ตามที่ สกอ.ได้ร่าง มคอ.1 หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี ซึ่งคณะครุศาสตร์จะต้องปรับหลักสูตร                   
ให้เป็นไปตามท่ี สกอ. ออกร่าง มคอ.1 เพ่ือใช้สําหรับการรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 และขณะน้ี                 
คณะครุศาสตร์อยู่ระหว่างการดําเนินการ และคณะกรรมการฯ ได้ให้กรอบแนวคิดในเร่ืองการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยให้แนวคิดว่าไม่ควรแบ่งเป็นหลักสูตรย่อยๆ หลายหลักสูตร 
 3. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการได้มีส่วนช่วยกลั่นกรองเรื่องการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันต้องมีหลักฐานการประเมินและหลักฐานการเผยแพร่ 
โดยขณะน้ีคณะกรรมการอยู่ระหว่างการจัดทําระบบการดําเนินการและแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -ไม่มี-   
                  

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม             
พ.ศ. 2561 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 
036/2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

1. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เรื่องการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2562 โดยกําหนดให้มีการสมัคร ในระหว่างวันที่  21 - 25 มกราคม พ.ศ. 2562 และให้
ผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบันฯ ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน ภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  

2. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครและที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการ
สรรหาเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 5 ราย ปรากฏว่าทุกคนมีคุณสมบัติตามความใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน 
สํานัก ศูนย์ หัวหน้า ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 ข้อ 6 
และตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการดําเนินการสรรหา



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

ผู้อํานวยการผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 และได้ดําเนินการ
ทาบทามโดยให้ผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครส่งแบบประวัติผลงาน วิสัยทัศน์ฯ มาที่สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
 3. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองจากเอกสารประมวล
ประวัติ  ผลงานฯ ให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจํานวนไม่เกิน 3 คน และมีมติเห็นชอบเสนอช่ือบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี   
  (1) ผศ.ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์  ฑปภูผา 
  (2) อ.ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว 
    (3) นายธีรพันธ์ุ   จันทร์เจริญ   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเอกสารประมวลประวัติ แนวทางการพัฒนาสํานัก                
ศิลปะและวัฒนธรรม และรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือและผู้สมัคร (คนละไม่เกิน               
10 นาที) และพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 การพิจารณา 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับทราบหนังสือ
ของ ผศ.เกียรติศักด์ิ  ดวงจันทร์ เรื่องขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมช้ีแจงขั้นตอนและกระบวนการสรรหาฯ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา รายละเอียดตามบันทึกข้อความ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จากน้ันสภามหาวิทยาลัยฯ ได้สอบถามคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ายืนยันที่จะเสนอช่ือ
บุคคลท้ังสามรายต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะฯ หรือไม่หรือจะ
พิจารณาทบทวนเพ่ือดําเนินการสรรหาใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ยืนยันเสนอช่ือบุคคลทั้งสามรายต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะฯ เน่ืองจากได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
กําหนดเรียบร้อยแล้ว 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 เน่ืองจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ 
หัวหน้า ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 เป็นการ
กําหนดคุณลักษณะกว้างๆ ไว้ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามสิ่งที่คิดใน
ขณะน้ันและอาจไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และเพ่ือให้การดําเนินการสรรหาในอนาคตมีธรรมาภิบาลเกิดความ
โปร่งใสเห็นควรให้มีการกําหนดเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกแต่แรก และควรมีเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดที่ชัดเจน 
และมีความเห็นให้สภามหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการต่อไปได้ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ลงคะแนนลับ และนับคะแนนเปิดเผย โดยมอบหมายให้ อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น
และ อ.ทศพร  จินดาวรรณ เป็นกรรมการนับคะแนน  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบเลือกและแต่งต้ัง นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยให้มีอํานาจหน้าที่และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) ต้ังแต่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ซึ่งได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ตามความในมาตรา 17 
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2554 
 2. กําหนดด้านอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการ 
  (2) นายชุมพล  กาญจนะ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
  (3) อ.ทศพร  จินดาวรรณ  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
  (4) อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่ง พ.ร.บ.  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ  
  (5) อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   กรรมการ 
  (6) นายวรชาติ  การเก่ง   ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
  (7) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ 
 ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 และให้เสนอบุคคลและข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณาเลือกและกราบบังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

2. เห็นชอบกําหนดด้านอ่ืนๆ คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 ด้วย อ.ธาตรี คําแหง ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา 
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 ข้อ 10 วรรคสอง “ในกรณีที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจําพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ทําการเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยนําความในข้อ 6 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม...” และข้อ 6 (1) กําหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา” เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําตามข้อบังคับน้ี ...”  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 

 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ดังต่อไปน้ี 
 1. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธาน 
 2. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล ผู้แทนรองอธิการบดี กรรมการ 
 3. อ.ดร.อนุมาน  จันทวงศ์    ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ  กรรมการ 
 4. ผศ.นนทชัย  โมรา  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ กรรมการ 
 5. ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ   กรรมการ 
 6. นายวรชาติ  การเก่ง  ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 
 

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
                 (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 และแผนการเปิดรับนักศกึษาภาค กศ.บท. 
        ปีการศึกษา 2562 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พ.ศ. 2547 ในส่วนของการให้การศึกษา ทําการสอนและผลิตครู มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ              
แนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของเอกัตบุคคล  ความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะ   

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งที่              
2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และแผนการเปิดรับนักศึกษาภาค กศ.บท.ปีการศึกษา 
2562 จํานวน 1,750 คน 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 และแผนการเปิดรับนักศึกษาภาค กศ.บท.ปีการศึกษา 2562 จํานวน 1,750 คน 
 

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
                  บริการ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ
มหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องไปยัง ส.ก.อ. เพ่ือพิจารณาหลักสูตรแล้ว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้รับทราบปัญหา
หลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติจาก ส.ก.อ. และขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการเสนอออกพระราช
กฤษฎีกาฯ ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 และมีมติ
ให้วิทยาลัยนานาชาติฯ ปรับปรุงหลักสูตร “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ที่ เปิดสอนอยู่เดิมและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และให้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2562 ต่อไป 
 วิทยาลัยนานาชาติฯ จึงขอเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจากการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ” 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังพิเศษ/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 
2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก่อนที่จะนําเสนอ
สภาวิชาการ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังน้ี 
1. ให้แก้ไขตัวสะกดคําว่า Liberal Arts ให้ถูกต้อง 
2. ควรตรวจสอบและแก้ไขตัวสะกดภาษาอังกฤษภายในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง 
3.  ควรแก้ไขช่ือภาษาไทยของบางรายวิชาเน่ืองจากไม่เหมาะสําหรับเป็นรายวิชาสําหรับหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 
4. ควรเพ่ิมใจความสําคัญว่าหลักสูตรรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางด้านสังคมอย่างไรบ้าง 
5. ให้ตรวจสอบกรรมการประจําหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือไม่ 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

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



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 1. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก อาจารย์สมสิรี มนัส เป็นอาจารย์ ดร.
ปารุษยา เกียรติคีรี เพ่ือให้คุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

2. บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง เป็น อาจารย์ 
ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ เน่ืองจากอาจารย์ย้ายไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภาวิชาการเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. หากอาจารย์มีงานที่เผยแพร่ให้นํามาลงด้วย 
2. อาจารย์วุฒิปริญญาเอกทียั่งไม่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ ควรใช้คําว่า อาจารย์ ดร. 
มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี แทน อาจารย์สมสิรี มนัส เพ่ือให้คุณวุฒิอาจารย์เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  2..หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง เป็น อาจารย์ ดร.อัญชลี  แสง
อาวุธ เน่ืองจากอาจารย์ย้ายไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน 
 

  4.2.7 พิจารณาอนุมัติปิดหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
                  เพื่อวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

ด้วยคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ 
เน่ืองจากกรรมการประจําหลักสูตรไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติ
เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 หลักสูตร เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที ่1 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

          ปิดหลักสูตร ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 
         จํานวนนักศึกษาคงค้าง  - ปีการศึกษา 2557 จํานวน  1 คน  (แผน ก แบบ ก2) 
                             - ปีการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน (แผน ก แบบ ก2) 
                                  รวมท้ังหมด 26 คน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คน จะดําเนินการดูแลนักศึกษาจํานวน 26 คน ซึ่งอยู่ในขั้นตอน
การทําวิทยานิพนธ์จนจบการศึกษา  
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบการปิด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการบริหารหลักสูตรโดยการควบรวม 
2. ให้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการรับผิดชอบหลักสูตรว่าหลังจากที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เรียน Course work (การเรียนการสอนรายวิชา) จบแล้ว จะยังมีความจําเป็นที่ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครบ 5 คนหรือไม่ 

มติที่ประชุม 
อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 

  4.2.8 พิจารณาอนุมัติเงนิสะสมที่หักจากรายได้ ร้อยละ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
                  สมทบโครงการแข่งขนักีฬาบุคลากร สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
                  ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 38 ในระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกําหนด
จัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น จํานวน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา ว่ายนํ้า เซปัก
ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาส แบดมินตัน กอล์ฟ ฟุตซอล ตะกร้อลอด
ห่วง หมากกระดาน แอโรบิก และจักรยานเพ่ือสุขภาพ  

เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงเสนอเรื่องคําขอต้ังงบประมาณเงินสะสมที่หักจากรายได้ ร้อยละ 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562 ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและ
ทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินสะสมที่หักจากรายได้ ร้อยละ 20 มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สมทบ
โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากมหาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพการจัดการ

แข่งขันกีฬาระดับประเทศหรือระดับชาติ ควรมีแผนการดําเนินการล่วงหน้า 
มติที่ประชุม 

 อนุมัติเงินสะสมที่หักจากรายได้ ร้อยละ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สมทบโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
           

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

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

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 151 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน ดังน้ี 

(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน 
(2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิจัยและตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรตีพิมพ์ผลงานนักศึกษาในวารสารทางวิชาการที่หลากหลาย 
3. งานวิจัยบางเรื่อง ควรมีการดําเนินการเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
4. มหาวิทยาลัยควรติดตามว่าเมื่อวารสารทางวิชาการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว วารสารฉบับน้ันได้

ตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาจริงหรือไม่โดยการสําเนาเอกสารงานที่ตีพิมพ์ เน่ืองจากอาจเก่ียวข้องกับการถอน
ปริญญาบัตรหากพบว่าผลงานน้ันไม่ได้รับการตีพิมพ์จริง 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 151 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวน 6 คน  

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

 -ไม่ม-ี 
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