
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 5/2562 

วันอังคาร ที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2562   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
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.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

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

13. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล 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.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
  3.  รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

  4.  อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 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. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) 
 2.  อ.ดร.เบญจวรรณ  คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 , 4.2.1 และ 5.4 
 3.  รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัย 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 4.  อ.ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ์ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 5.  อ.อโศก  ศรีสวัสด์ิ  รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 และ 4.3.1 
 6.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 7.  นางธิดารัตน์  มาตรแสง นิติกร 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1 

 8.  อ.จุฑามาศ  กระจ่างศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.2 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 1. ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
3 ปี ตามความในมาตรา 17 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมาตรา 17 วรรคสี่ กําหนด “...ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหม่แล้ว” มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแสดงความขอบคุณที่ได้เสียสละ ทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับ
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างต่อเน่ือง  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 2. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม เพ่ือแสดง
ความขอบคุณที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  

1. ตามที่ได้มีราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายวิชัย  ศรีขวัญ ให้ดํารงตําแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต่อไปอีกวาระหน่ึง ต้ังแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2562  

2. ด้วยอธิการบดีได้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย  

3. ด้วยทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นําโดย อ.ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สิบเอกชัยนุสนธ์                 
เกษตรพงศ์ศาล นักวิจัยและคณะ ในโอกาสได้รับรางวัล Platinum..Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ ในชุดผลงานนวัตกรรมจากยางพาราเพ่ืออุตสาหกรรมในอนาคตจากเวทีมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) 

4. เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6.พฤษภาคม   
พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยฯ มีกําหนดจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี 
ด้วยหัวใจ" เน่ืองในวโรกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยจนถึงบริเวณพ้ืนที่วัดภูธรอุทิศ 

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ  
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 4/2562 ดังน้ี 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 ระเบียบ
วาระที่ 3.2.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน  
ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบข้อมูลโดยเร็ว และจัดทําข้อมูลเป็น Flowchart โดยให้สรุปว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง              
ที่บุคลากรได้รับและไม่ได้รับ  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปข้อมูล
เสนอ กบม. และ ก.บ. พิจารณาแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบแล้ว 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562 ระเบียบ
วาระที่ 3.1.2 (3) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร             
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : กรณีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องว่าสามารถทําสัญญาจ้างผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการได้หรือไม่
อย่างไร เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการต่อไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องฯ พิจารณาดําเนินการ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แต่งต้ังบุคคลตามท่ี อาจารย์ ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานีแนะนํา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
  (1) อ.ดร.ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ              
  (2) อ.ดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ              
  (3) อ.ดร.เบญจวรรณ  คงขน              
  (4) อ.วสันต์  สุทธโส 
  (5) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 

โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ  
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  

นายกสภาฯ ได้ลงนามคําสั่งสภาฯที่ 007/2562 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ลง
วันที่ 9 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงาน
และบุคคลที่เก่ียวข้อง ทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ัง อ.วสันต์  สุทธโส ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยคําแนะนําของ อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 008/2562 เรื่องแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรยีบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัย
แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ไปปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2562)..ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และสํานักส่งเสริม
วิชาการฯ ได้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในปีถัดไป เน่ืองจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) จะใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับเดิมไปพลางก่อน (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)..โดยให้แก้ไขหลักสูตร
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไข
เอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว และ
คณะครุศาสตร์จะดําเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี   พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติ 
 1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 
 2. เห็นชอบมอบหมายให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในเขต
พ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมข้อมูลประวัติ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลือกและแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 3. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร สายวิชาการ 1 คน และสาย
สนับสนุน 1 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ส่งข้อบังคับแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในเขต
พ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมข้อมูลประวัติ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลือกและแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะ กรรมการสรรหาอธิการบดีแล้ว 

3. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร สายวิชาการ 1 คน และสายสนับสนุน 1 คน 
เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว (ดําเนินการแล้ว
เสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาการจัดทํา “ร่าง” นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหา
ของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า  (พ.ศ. 2563 – 2566) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบคณะกรรมการ                
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยจัดทํา“ร่าง”นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของ
มหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

คณะกรรมการนโนบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้จัดทํา“ร่าง”นโยบายและแนวทางการ
พัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563–2566) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 009/2562 แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และส่งคําสั่งให้หน่วยงานและผู้ 
เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         3.1.2 (1) เรื่องสบืเนือ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 3/2562 : ระเบยีบวาระ 
               ที่ 4.2.2 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ 
                              จัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
                              สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ
วาระที่ 4.2.2 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยคณะนิติศาสตร์ไปปรับปรุง “ร่าง” 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และ “ร่าง” 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... 
 บัดน้ี คณะนิติศาสตร์ได้ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออก 
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. ....  
 (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนีย 
บัตร พ.ศ. .... 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ประกาศนียบัตร พ.ศ. .... ดังน้ี 
  (1) ข้อ 5 วรรคสอง แก้ไขเป็น “การจัดการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนในสถานที่ ต้ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือจัดทําเป็นหลักสูตรออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล
หรือแบบผสมผสานก็ได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ” 
  (2) ข้อ 17 วรรคสอง แก้ไขเป็น “เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว นักศึกษา
สามารถนําหน่วยกิตไปเทียบการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีได้...” 
  (3) เห็นควรให้มีบทเฉพาะกาล ดังน้ี “ให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ
แบบทางไกล หรือแบบผสมผสานก็ได้เมื่อมีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัด



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552” เน่ืองจากข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ หรือแบบทางไกล หรือแบบผสมผสานไว้ 
 2. ให้พิจารณาแก้ไขข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยฯ ดังน้ี  

 (1) ข้อ 1.1 แก้ไขเป็น “อาจารย์ประจํา 5 คน คนละ 48 ช่ัวโมงๆ ละ 500 บาท” 
 (2) ข้อ 1.1 ควรปรับช่ัวโมงละ 500 บาท เป็น “ช่ัวโมงละ 150 – 500 บาท” 
3. ให้คณะนิติศาสตร์ตรวจสอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนีย 

บัตร พ.ศ. .... เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ แล้วหรือไม่ 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร 
พ.ศ. 2562 
 2. เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา
ประกาศนียบัตร พ.ศ. 2562 
   

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา 
                         มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา  
                  มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง  

       (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 

2562 ได้พิจารณาประเด็นเก่ียวกับการสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาภาษาอังกฤษ และการเน้นการเรียนแบบ 
สหกิจศึกษาของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
การบูรณาการหลักสูตรระหว่างคณะ การควบรวมหลักสูตร การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในการประชุมในเดือนถัดไปได้ให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลการ Dropout ของทุก
หลักสูตรเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา และเชิญคณบดี และบรรณาธิการวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ฉบับ มาให้ข้อมูลเพ่ือวางแผนการยกระดับมาตรฐานให้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI 
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) ต่อไป 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
       4.1.1 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบาย 
                       และแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยในสี่ปีข้างหน้า               
                       (พ.ศ. 2563 – 2566) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 ข้อ 6 “ให้สภา
มหาวิทยาลัยประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัย และกําหนดแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของ
มหาวิทยาลัยภายในสี่ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นกรอบในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี” สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินสถานภาพแนวทางการพัฒนา              
และการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2563 – 2566) เพ่ือจัดทํา “ร่าง” ประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2563 – 2566) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาปรับปรุง “ร่าง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563                  
– 2566) ดังน้ี 
 1. นโยบายที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 (1) ข้อ 1 แก้ไขเป็น “สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในพ้ืนที่บริการเพ่ือการวางแผน
พัฒนาและแก้ไขปัญหา” 

 (2) ข้อ 5 แก้ไขเป็น “เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สมดุลและย่ังยืน” 

 (3) ข้อ 6 แก้ไขเป็น “พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ...” 
 2. นโยบายที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  (1) ข้อ 1 แก้ไขเป็น “ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ มีคุณลักษณะ 4 
ประการ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ”  
 3. นโยบายที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  (1) ข้อ 1 แก้ไขเป็น “ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ” 
  (2) เพ่ิมเติมข้อความในวรรคท้ายข้อ 3 เป็น “...และมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)” 
  (3) เพ่ิมเติมข้อความในวรรคท้ายข้อ 7 เป็น “...และทักษะชีวิต” 
  (4) เพ่ิมข้อ 8 เป็น“ร่วมสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้                  
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 4. นโยบายที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  (1) ข้อ 4 เพ่ิมเติมข้อความเป็น “พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์...” 
  (2) ให้ยกเลิกความในข้อ 6  
  (3) เพ่ิมข้อ 11 เป็น “ส่งเสริมและสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ในองค์กร” 

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

  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน               
                      ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานในตําแหน่งคณบดี ผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยรายงานผลการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประเมินผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีงบประมาณ  2561 ใน
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล
การประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับของการประเมิน คะแนนประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4.41 ดี 
คณะครุศาสตร ์ 4.82 ดีมาก 
คณะนิติศาสตร์ 4.63 ดีมาก 
คณะวิทยาการจัดการ 4.61 ดีมาก 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4.53 ดีมาก 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4.43 ดี 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 4.32 ดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 4.30 ดี 
 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ  2561 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ประจําปีงบประมาณ  2561 และมอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

 

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 
       ปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 
2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
กําหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี”  
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อ
สภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ดังน้ี 
 1. หน้า 16 รายวิชาวรรณคดีเบ้ืองต้น ให้ปรับเป็น วิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

2. หน้า 16 วิชาเอกบังคับ ให้ตัดคําว่า “ไม่น้อยกว่า” ออก 
3. หน้า 16 รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับการอภิปรายทางวิชาการ ให้ปรับเป็น “วิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ” 
4. หน้า 18 ควรปรับแก้ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาสื่อสารสนเทศ ที่เป็นภาษาอังกฤษให้

สอดคล้องกับภาษาไทย 
5. คําอธิบายวิชา ไม่ควรมีคําว่า ฝึกให้มี ฝึกให้มีความเช่ียวชาญ ฝึกให้มีความสามารถอย่างลุ่มลึก ฝึก

ปฏิบัติเพ่ือทําความเข้าใจ ให้มีเฉพาะเน้ือหาของวิชา 
6. หน้า 38 ให้ปรับคําอธิบายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างชาญฉลาด ให้มีความสอดคล้อง

และเหมาะสมกับช่ือวิชา 
7. คําอธิบายรายวิชา ไม่ควรมี คําว่า “เช่น” ควรเป็นวลีที่เป็นเน้ือหาในการสอน ควรปรับข้อความให้

แสดงถึง keywords ขององค์ความรู้ที่จะสอน และถ้าวิชาไหนมีการฝึกปฏิบัติให้เพ่ิมตัวเลขที่ช่องกลางด้วย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 

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

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก
อาจารย์ธาตรี  คําแหง เป็น อาจารย์อมร  หวังอัครางกูร เน่ืองจากลาออก และเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร คือ อาจารย์ ดร.พิสิฐ  นิลเอก 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

   - สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ เป็น อาจารย์
นภาพร รัตนาถ เพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
    - สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ เป็น 
อาจารย์สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย และจาก ผศ.นรินทร์  สุขกรี เป็น อาจารย์วัชระกร  ศรีคํา เพ่ือเตรียมการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังรายละเอียดข้างต้น   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามท่ี
เสนอ    
 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ 
   1.1 อาจารย์อมร หวังอัครางกูร แทน อาจารย์ธาตรี คําแหง เน่ืองจากลาออก 
   1.2 เพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์พิสิฐ นิลเอก 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์นภาพร รัตนาถ แทน ผศ.มาริสา อินทวงศ์ เพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจําหลักสูตรโดยให้ 
   3.1 อาจารย์สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย แทน ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ เพ่ือเตรียมการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
   3.2 อาจารย์วัชระกร ศรีดํา แทน ผศ.นรินทร์ สุขกรี เพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 
 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 4.2.4 พิจารณากําหนดกรอบจํานวนตําแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงนิประจําตําแหน่งจากงบประมาณ 
                  แผ่นดิน 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กําหนดแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหน่งที่จะ
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(5).2/
ว 3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 และได้เชิญผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานขออนุมัติทะเบียนตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าประชุมพร้อมกันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตรวจสอบร่างทะเบียนตําแหน่งที่จะขอรับเงินประจําตําแหน่งประเภท
ผู้บริหารซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทําขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้น
ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา หากสภาสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบและ
เห็นว่าทะเบียนตําแหน่งดังกล่าวถูกต้องแล้ว ขอให้ประทับตราสถาบันอุดมศึกษาที่มุมด้านซ้ายของทะเบียน
ตําแหน่งทุกหน้าและให้ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีขึ้นไปลงนามกํากับตราประทับดังกล่าว
และจัดส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเร็ว เพ่ือจะได้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบทะเบียนตําแหน่ง และแจ้งไปยังกรมบัญชีกลางและสํานักงานงบประมาณต่อไป 

ในการน้ี เมื่อ ก.พ.อ. เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งเพ่ือให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งได้รับเงินประจําตําแหน่งแล้ว เป็นความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด 

เพ่ือให้การกําหนดทะเบียนตําแหน่งประเภทผู้บริหารเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบทะเบียนตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามที่สํานักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษาได้จัดทําขึ้น และแจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบทะเบียนตําแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทําขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่จัดต้ังขึ้นถูกต้อง
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และมีมติเห็นชอบกรอบจํานวนตําแหน่งที่มีสิทธ์ิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน 

 

4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
        แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้ออก
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต่อมา รศ .ดร .รงค์                
บุญช่วยขวัญ  ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก) ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 และ รศ.ปราณี  เพชรแก้ว ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) เน่ืองจากเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ดังน้ี 
 1. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  
 2. นายจีรศักด์ิ  ชัยฤทธ์ิ 
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 โดยมีข้อมูลประวัติ และเอกสารตอบรับการทาบทามแล้ว 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ดังน้ี 
 1. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ  
 2. นายจีรศักด์ิ  ชัยฤทธ์ิ  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)  กรรมการ  
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 

4.2.6 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

          1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 
2562 มีมติ 
  (1) เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
2562 
  (2) เห็นชอบมอบหมายให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมข้อมูลประวัติ เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
  (3) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร สายวิชาการ 1 คน และสาย
สนับสนุน 1 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ            
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 ข้อ 7 ดังน้ี 
  (1) พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 1 คน เป็น
กรรมการ 
  (2) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี.และให้ความเห็นชอบปฏิทินการ
ดําเนินการสรรหาอธิการบดี 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ปรับปรุงการเขียนความในวรรค
แรกของประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
 2. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธาน 
 3. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  กรรมการ 
  ของมหาวิทยาลัย 
 4. นายทนงศักด์ิ ทวีทอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ  กรรมการ 
  สุราษฎร์ธานี   
 5. ผศ.สิทธิกร  ศักด์ิแสง ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
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 6. นายชัยณรงค์  พูลสิน ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  กรรมการ 
 7. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
 8. นายวรชาติ  การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
 9. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ : สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้ดําเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 
 

 4.2.7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
 ด้วย.ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร  ถิรารางค์กูล ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม 
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 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
จัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
           

 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 19 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,678 ราย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
มติที่ประชุม 

 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหป้ริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 1,678 ราย 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 5.1 เพื่อทราบผลคดีศาลปกครองสูงสุด กรณีการสรรหาคณบดคีณะนติิศาสตร ์
 ตามที่ นายทศพร  จินดาวรรณ ผู้ฟ้องคดี ได้ย่ืนฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1 สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 3 ตามคดีหมายเลขดําที่ 
21/2556 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้พิพากษายกฟ้อง รายละเอียดตามสําเนาคําพิพากษาของศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดําที่ 21/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 268/2557 
 เมื่อศาลพิจารณายกฟ้องในคดีดังกล่าว นายทศพร จินดาวรรณ ผู้ฟ้องคดี ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น (พิพากษา
ยกฟ้อง) ตามคําพิพากษา (อุทธรณ์) คดีหมายเลขดําที่ อบ.2/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อบ.90/2561 ศาล
ปกครองสูงสุด ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผลคดีศาลปกครองสูงสุด กรณีการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

 5.2 เพื่อทราบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 
การประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. ให้นิยามเมื่อปี พ.ศ. 2544 หมายถึงการมีระบบและกลไกในการ

ควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งช้ีที่กําหนดเพ่ือเป็น
หลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนม่ันใจว่า หลักสูตรน้ันๆ คณะนั้นๆ หรือสถาบันน้ันๆ สามารถ
ให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป 
 ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่ กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจํา             
ทุกปี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

 ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการปะเมินตนเองของสถานศึกษาแล้วให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งน้ันให้แก่สํานักงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ 
 สถานศึกษาจึงต้องนําบริบทเหล่าน้ีไปทบทวน หรือจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเริ่มการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 โดยอาจใช้พ้ืนฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. หรือของ ทปอ. (CUPT QA) หรือตาม
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพ โดยกําหนดตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของ
สถานศึกษาเพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสม 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2561 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

 5.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีเรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการ                   
      สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านจีากผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 16 (3) แห่ง 
      พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผูพ้้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ                  
      ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 
 ด้วย.ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร  ถิรารางค์กูล ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 จึงเป็นผลให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2562 ได้แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีแล้ว 
 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 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ปรากฏผลการเลือกต้ัง ดังน้ี  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
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