
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 10/2562 

วันอังคาร ที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2562   
ณ ห้องสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
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. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

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

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

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
19. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชุม 
  

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  อ.ดร.ภูมิ  พรหมพาหกุล อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 2.  ผศ.บัญชา  อาษากิจ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 3.  อ.ดร.เบญจวรรณ  คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย                
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่ม-ี  

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
อ.ทศพร จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
หน้า 3 เรื่องที่ประธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ กรณี เรื่องรายงานการช้ีแจง

เก่ียวกับการตอบข้อร้องเรียนของ ผศ.ภูภนัช  รัตนชัย เรื่องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนข้อบังคับ             
การสรรหาอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาว่าเลขานุการสภาฯ มีอํานาจในการตอบข้อกฎหมาย             
ได้หรือไม่ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 9/2562 ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
และการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และกองนโยบายและแผนได้
ปรับปรุงแก้ไขประกาศสภาฯ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาฯ แล้ว และจะเสนอนายกสภาฯ ลงนามในประกาศ ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ัง 
    (1) ประธานและรองประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
    (2) ประธานและรองประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สนิ                     
 ประธานที่ประชุมได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเลื่อนระเบียบวาระน้ีไปพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป 
และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  
ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
เงินรายได้ สํานักจัดการทรัพย์สิน ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 1. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ..พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
จากแหล่งที่มาของรายได้ 2 แหล่ง.รวมเป็นเงิน.404,158,267 บาท (สี่ร้อยสี่ล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพัน             
สองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)  

2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ สํานัก
จัดการทรัพย์สิน จํานวน 40,388,000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผน และสํานักงานจัดการทรัพย์สินดําเนินการต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม             
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์
บดินทร์ธร บัวรอด แทน อาจารย์พสุวดี จันทร์โกมุท ที่ลาศึกษาต่อ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และ             
ได้ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
หรือคณาจารย์ประจําคณะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการจาก
ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

อุปนายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 011/2562 เรื่องแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ และ
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว                
และได้ส่งคําสั่งให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์
การเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเลือกผู้แทนข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      

อุปนายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเลือก
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งประกาศให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 31 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย โดยมีเง่ือนไข
กรณีดุษฎีนิพนธ์เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก้ไขปรับปรุง
บทคัดย่อตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอ ศ.ดร.ครองชัย หัตถา 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน               
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)           
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                        แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา  
                  มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง  

 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 

2562 ได้มีมติและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการกําหนดแนวทางการนํานโยบายของรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาฯ 

ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนา 
2. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร 
3. มหาวิทยาลัยควรค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลัยควรควบรวมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
5. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมี



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และมีข้อสังเกตว่าการบริการวิชาการแก่สังคมได้คะแนนผลการประเมินดีมาก                 
แต่อาจารย์กลับมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย ควรต้องบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน 
เป็นต้น 

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

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

1. เห็นชอบแต่งต้ังประธานและรองประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ดังน้ี 
  (1) รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
  (2) ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน 
 2. เห็นชอบแต่งต้ัง รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 
       ปรับปรงุ พ.ศ. 2563) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีมติ

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ตามลําดับ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562   
มีมติเห็นชอบให้นําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ต่อ
สภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ              
ให้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ต่อสภามหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) ดังน้ี  
1. ควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเก็บหน่วยกิตสะสมได้เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

การศึกษาแบบต่อเน่ือง  
2. ความสาํคัญของหลักสูตรควรอธิบายให้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ ควรเขียนเรียงลําดับให้ความรู้ขึ้นมาก่อนคุณธรรมจริยธรรม และการนําไปใช้ 
4. ควรจัดทําหลักสูตรให้สามารถเรียนทางไกลได้ 
5. ควรมีข้อมูลผลการประเมินความต้องการของสถานประกอบการ 
6. หน้า 26 รายวิชาวิถีชีวิตกับสังคม ช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรปรับแก้ไขให้ตรงกัน และ

แก้ไขคําอธิบายในบรรทัดที่ 2 จากเดิม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
7. ปัจจุบันภาษาจีนเป็นความต้องการของผู้ประกอบการควรมีการเปิดรับนักศึกษาให้มีจํานวนมากขึ้น 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้แก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรสีากล  
        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ี



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรตามลําดับ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 
2562 มีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) ต่อสภาวิชาการ 
 2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ              
ให้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) ดังน้ี  

1. ควรพิจารณาเรื่องต้นทุนต่อหลักสูตรว่าการสอนนักศึกษาในรายวิชาหากมีผู้ลงทะเบียนเรียน             
เพียง 1 คน จะคุ้มทุนหรือไม่ เน่ืองจากต้องใช้อาจารย์ผู้สอนเท่ากับรายวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก 

2. ควรพิจารณาผลกระทบเรื่องการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เน่ืองจากหลักสูตรมีรายวิชา  
1 หน่วยกิตเป็นจํานวนมาก  

3. ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ควรอธิบายให้เห็นความสําคัญของเครื่องดนตรีทางภาคใต้ 
4. ควรระบุจุดเน้นของหลักสูตรว่าจะให้ผู้ เรียนที่ น่ี เน้นดนตรีในระดับใด เช่น วงโยธวาทิต                   

วง Symphony (ซิมโฟนี) เป็นต้น 
5. ควรตรวจสอบรายวิชาประวัติและวรรณคดีดนตรีตะวันตก (History.and.Literature.of Western 

Music) เน่ืองจากหากเขียนช่ือวิชาเช่นน้ี จะไม่ใช่วิชาเก่ียวกับดนตรีสากล 
6. ควรจัดเรียงลําดับความสําคัญของรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสม 
7. ควรพิจารณาให้หลักสูตรมีการเช่ือมโยงกับโรงเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เพ่ือให้

นักเรียนเหล่าน้ันสามารถมาเรียนต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
8. รายวิชา GESO102 วิถีชีวิตกับสังคม (Life and Society) ควรเขียนให้ถูกหลักและต้องเลือกว่า 

จะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
9. รายวิชา HMU0101 ประวัติและวรรณคดีดนตรีตะวันตก 1 คําอธิบายรายวิชาควรเพ่ิมเป็น 

History of Western Music …. , Baroque, Classical, and Romantic Periods  
10. หลักสูตรควรพิจารณาประสานงานไปยังกระทรวงฯ เพ่ือดําเนินการเรื่องขอให้มีการบรรจุตําแหน่ง    

ของผู้จบการศึกษาทางด้านน้ีให้อยู่ในระบบราชการ 
11. หลักสูตรควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาว่าสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา                  

ในหมวดวิชาเลือกเสรี ที่เป็นวิชาที่เก่ียวกับธุรกิจหรือการตลาด 
12. หลักสูตรควรพิจารณาเพ่ิมหลักสูตร การอบรม หรือกิจกรรมระยะสั้นด้วยเพ่ือเพ่ิมทางเลือก    

ให้กับผู้ที่สนใจ 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดย
ให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.4 พิจารณาการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556) 

ด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มี
มติเห็นชอบให้มีการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองจาก
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบในการปิด
หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพ่ือนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 
 

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปกีารศึกษา 
                  2561 ระดับมหาวิทยาลัย  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ ระดับสํานักและสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งฯ ที่ 
2042/2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กําหนดให้มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและทํา
การประเมินคุณภาพภายในทุกปี และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561ฯ ได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน พ.ศ . 2562 ณ มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงขอเสนอรายงานผล                   
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามตัวบ่งช้ี เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 ดังน้ี 
   

 องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

1. การผลิตบัณฑิต 3.44 (พอใช้) 3.66 (ดี) 3.79 (ดี) 
2. การวิจัย 4.44 (ดี) 4.70 (ดีมาก) 4.52 (ดีมาก) 
3. การบริการวิชาการ 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

5. การบริหารจัดการ 4.34 (ดี) 4.39 (ดี) 4.40 (ดี) 
ผลการประเมิน 4.12 (ดี) 4.28 (ดี) 4.29 (ดี) 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 
2562 และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 
2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับ
มหาวิทยาลัย และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยยังใช้รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในแบบเดิมอยู่ ซึ่งปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยุคใหม่ได้กําหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกวิธีการตรวจและกําหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นของตนเองได้
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความท้าทายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานติิศาสตร์  
                  ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2563 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทํา “โครงการหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)” สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย และสามารถนําความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ       
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.บ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 
2562 มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) 
รุ่นที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2563 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา จํานวน 60 ราย ตาม
โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2563 
 มติที่ประชุม 
          เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา จํานวน 60 ราย ตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 
(Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2563 
         

 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
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ฏสุราษฎร์ธา
ทยาลัยฯ ได้ม

6.2 กรรมก
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รชาติ  การเก
ายงานการประ

 (รายงาน

54 เมื่อวันที่ 
บริหารงานวิชา
มการบริหารวิ
ภามหาวิทยาลั
ภามหาวิทยาลั
ชม 
ทยาลัยฯ อนุมั

รื่องเสนอเพ่ือ

รื่องอ่ืนๆ  
กสภามหาวิท
าชการแทนอธิ
านีและประส
อบโล่ให้กับ อ
การสภามหาวิ
ศพ พลเอกเป
ระโยชน์ที่ได้
นวันที่ 1 ตุลาค
ชุมสภามหาวิ
3.30 น. ณ มห

6.30 น. 

ก่ง  
ะชุม    

การประชุมสภา

27 กันยายน 
าการพิจารณา
วิชาการ (ก.บ
ัยฯ พิจารณาอ
ัยพิจารณาอนุ

มัติให้ปริญญา

อทราบ 

ยาลัยฯ ได้ก
ธิการบดีมหาวิ
สานงานกับห
อ.ดร.พงษ์จันท
วิทยาลัยฯ ได้
รม ติณสูลาน

ด้ทําให้แก่แผ่
คม พ.ศ. 256
ทยาลัยราชภ
หาวิทยาลัยสโุ

 
 

ามหาวิทยาลัยร

 

พ.ศ. 2554 ไ
าอนุมัติให้ปรญิ
บ.ว.) ในการ
อนุมัติให้ปรญิ
นุมัติให้ปริญญ

ระดับปริญญ

กล่าวขอบคุณ
วิทยาลัยราชภ
น่วยงานภาย
ทร์ คล้ายอุดม
ด้ขอเชิญชวนก
นนท์ ประธาน
ผ่นดิน ณ พร
62 
ภัฏสุราษฎร์ธ
โขทัยธรรมาธิ

       

ราชภัฏสุราษฎรธ์

ได้มอบอํานา
ญญาระดับปริ
ประชุมเมื่อวั

ญญา ระดับปริ
ญาตามทีม่หาวิ

ญาตรี จํานวน 

ณ อ.ดร.พงษ์
ภัฏสุราษฎร์ธา
ยนอกเป็นไป
 เพ่ือเป็นการ
กรรมการสภา
นองคมนตรีแ
ะที่ น่ังทรงธร

ธานี ครั้งที่ 1
ราชการ จังหว

              
            

ธานี หน้า 10) 

จให้มหาวิทย
ริญญาตรีและร
วันที่ 11 กันย
ริญญาตรี จําน
ทยาลัยเสนอ 

78 ราย  

ษ์จันทร์ คล้าย
านีในการบริห

ปด้วยความเรี
ประกาศเกียร
ามหาวิทยาลัย
และรัฐบุรุษ เ
รรม วัดเบญ

11/2562 ใน
วัดนนทบุรี 

        อาจาร
      ผู้ตรวจร

 
 

าลัยราชภัฏสุ
ระดับอนุปรญิ
ยายน พ.ศ. 2
นวน 78 ราย 

ยอุดม ที่ได้ป
หารงานของม
รียบร้อย และ
รติคุณ 
ยร่วมงานในพ
เพ่ือน้อมรําลึ
จมบพิตร ดุ

นวันอังคาร ที

รย์วสันต์  สทุธ
รายงานการปร

 

ราษฎร์ธานี 
ญญา  
2562 มีมติ  

ปฏิบัติหน้าที่ 
มหาวิทยาลัย
ะนายกสภา

พระพิธีธรรม
กถึงคุณงาม
สิตวนาราม 

ที่ 1 ตุลาคม 

ธโส 
ระชุม 

                

              

               


