
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 10/2559 
วันอังคาร ที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 

12. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

14. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

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

16. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

17. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

21. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 

22. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
6. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  อาจารย์ศภุชัย  ดําคํา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 3.  ดร.เอนก  สุดจํานงค์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.7 
 4.  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.9  
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมกันยืนแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหา                     
ที่สุดมิได้ 
  เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดงานพิธีถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุม                   
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีผู้บริหาร  บุคลากร  และนักศึกษา  ประมาณพัน                       
กว่าคนร่วมงานพิธีดังกล่าว  และในวันที ่ 27  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีจุดเทียน                  
ร้องเพลงเพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร                         
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 28 ตุลาคม  พ.ศ.  2559  ร่วม                      
ร้องเพลงชาติ  และแปรขบวนรูปแผนที่ประเทศไทย  และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ  ศาลากลาง                 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาไปร่วมงานพิธีดังกล่าวประมาณ  300  คน  และ 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
จัดเต้นท์บริการนํ้าด่ืมให้แก่ประชาชน และมีนักศึกษาที่มจีิตอาสาอีกประมาณ 100 คน ทําหน้าที่เก็บขยะ                   
และทําความสะอาดในบริเวณงานพิธีดังกล่าว และในวันที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดงาน              
พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยเชิญคณาจารย์  บุคลากร  
นักศึกษา และประชาชน ร่วมจุดเทียนและร่วมร้องเพลงคําพ่อสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ  และจัดโครงการ 9                      
ทําดีเพ่ือพ่อ  โดยให้นักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือถวายความอาลัยฯ  และในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยรว่มเป็นเจ้าภาพงานพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดไตร                 
ธรรมาราม  พระอารามหลวง  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. มหาวิทยาลยัได้แสดงความยินดีกับ  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                   
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติให้ปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันอังคาร ที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2559  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2559 โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่9/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะ กรรมการกําหนดอัตราค่าตอบ แทนของผูดํ้ารงตําแหน่ง
บริหารที่เกษียณอายุราชการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในขณะที่ยังอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งบริหาร 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 017/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในขณะที่ยังอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งบริหาร  
ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 
1/2559 ในวันที่ 25  ตุลาคม  2559 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
    1. นายอนุรัญ   โมรารัตน์  (ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านกฎหมาย)  กรรมการ 
   2. นายโอภาส  เขียววิชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านการบริหาร  กรรมการ 
  งานบุคคลหรือการบริหารจัดการภาครัฐ)  
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ ฉบับที่ 012/2559 เรื่องแต่งต้ังกรรมการผู้ทรง                 
คุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจํามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 27  กันยายน 2559 ให้นายก                 
สภาฯ ลงนามแล้ว และมหาวิทยาลัยได้แจ้งหน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
ประเภทข้าราชการสายวิชาการแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.โสภณ  
บุญล้ํา  เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการจากข้าราชการ 
สายวิชาการ แทนกรรมการ ทีพ้่นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 018/2559 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยประเภทข้าราชการสายวิชาการแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ลงวันที่ 27  กันยายน พ.ศ.  2559 แล้ว และมหาวิทยาลัยได้แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ ฉบับที่ 013/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ลงวันที ่27  กันยายน 2559 ให้นายกสภาฯ ลงนามแล้ว  
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ. .... และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
พ.ศ. ....  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 
2. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 
นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

    (1) ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 
    (2) ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2559 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสง่ข้อบังคับให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการ                  
แล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   ที่ประชุมมมีติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย             
การสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี                
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งข้อบังคับให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                 
ภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2558  ที่ประชุมมมีติให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558  ต่อคณะกรรมการ                
นโยบายพัฒนาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ                
เห็นชอบ  
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมือ่วันที่ 27 กันยายน 2559                   
ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ                   
และระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุม                   
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี   : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจําปี 
2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการ
เปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้แจ้ง 
สกอ. ทราบและดําเนินการแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ประชุมมีมติพิจารณาแล้วไม่อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากรณี                  
รศ.ดร.พรรณอร  อุชุภาพ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามข้อมูลที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เสนอ              

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  305 คน   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ  เพ่ือดําเนินการออกหลักฐาน 
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้กับ                 
บัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง 
 
 
 
 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   

3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา 
     มหาวิทยาลัย   

 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  25  
ตุลาคม พ.ศ. 2559  ได้พิจารณาจัดทํา “รา่ง” ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบาย 
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2560 – 2563  และมติเห็นชอบเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ใน 4 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) และมีขอ้เสนอแนะให้แก้ไข
ปรับปรุง ดังน้ี 
 1. บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขข้อความจาก “...สู่สากล...” เป็น “...สู่ความเป็นสากล...” 
 2. บรรทัดที่ 3 ให้แก้ไขข้อความจาก “...สู่เป็นเลิศ...” เป็น “...สู่ความเป็นเลิศ...” 
 3. บรรทัดที ่4 ให้ตัดคําว่า “สร้างองค์ความรู้” ออก 
 4. ข้อ 1.3 ให้เพ่ิมเติมคําในทา้ยข้อความ “และเป็นนักประชาธิปไตย” 
 5. ข้อ 2.2 ให้เพ่ิมเติมคําในทา้ยข้อความ “หรือสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้” 
 6. ข้อ 2.5 แก้ไขเป็น “การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
 7. ข้อ 5.1 ให้เพ่ิมเติมคําในทา้ยข้อความ “...หรือเทียบเท่า” 
 8. ข้อ 5.4 แก้ไขเป็น “สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อาจารย์และบุคลากรมีความรักความผูกพันและ               
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย” 
 9. ข้อ 6.3 แก้ไขเป็น “การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด              
ชีวิตและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนท้องถิ่น” 
 

 3.2.1 (2) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมือ่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา เรือ่งนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่                 
12  เมษายน  2559  และได้พิจารณารายงานผลการสํารวจคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  
และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปแก้ไขปรับปรุงรายงานและนําเสนอคณะกรรมการอีกคร้ัง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 
    
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 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 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจําป ี
                       การศึกษา  2559 : กรณีการรบันักศึกษาหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิตเพิ่มจากแผน  
                       การรับ 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อ                   
วันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ.  2559 มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  
2559 โดยได้กําหนดให้รับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 
2 กลุม่เรียน คอื แผน ก จํานวน 25 คน และแผน ข จํานวน 25 คน รวม 50 คน 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2559 มมีติ                     
ให้รับเพ่ิมและให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในลําดับสุดท้าย  เขา้ศึกษาในแผน ก จํานวน 29 คน และ แผน ข                    
จํานวน 59 คน รวม 88 คน จงึเป็นเหตุให้รับนักศึกษาเพ่ิมจากแผนการรับ จํานวน  38  คน  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้รับทราบ 
การรับนักศึกษาเพ่ิมจากแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  2559 และให้เสนอ                     
สภาวิชาการพิจารณา 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 มมีติรับทราบ และมีข้อ                    
เสนอแนะ  กรณีการรับนักศึกษาเพ่ิมจากแผนจะต้องแสดงศักยภาพให้ สกอ. เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีศกัยภาพ
เพียงพอในการรับนักศึกษา ซึ่งจะต้องดูจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษามาพิจารณาด้วย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีการศึกษา  2559 : กรณีการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ิมจากแผนการรับ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา  2559 : กรณกีารรับ                         
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เพ่ิมจากแผนการรับ ตามท่ี                
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมีเง่ือนไข  ดังน้ี  

1. มหาวิทยาลยัต้องแสดงศักยภาพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2558   

2. ให้จัดทําแผนการควบคุมวิทยานิพนธ์  และสารนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 5 คน และสารนิพนธ์ได้ไม่เกิน 15 คน   

3. ใหม้หาวิทยาลัยจัดทําแผนประกันคุณภาพเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 4.2.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน                  
                  ระดับคณะและระดับหลักสูตร  ปีการศกึษา 2558   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558  ระดับคณะ  สถาบันและสํานัก  โดยได้                    
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ในทุกคณะตามเกณฑ์ สกอ.  ในระหว่างวันที่  8 – 16 กันยายน พ.ศ.                
2559  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา  2558                  
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ์ สกอ.  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงเสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2558  ระดับคณะ  และระดับหลักสูตร  โดยมีผลการประเมนิ                
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ดังน้ี 
 1. คณะครุศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.47  (ระดับดี) 
 2. คณะนิติศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.08  (ระดับดี) 

3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.84  (ระดับดี) 
 4. วิทยาลัยนานาชาติฯ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.76  (ระดับดี) 
 5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.73  (ระดับดี) 

6. คณะวิทยาการจัดการ  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.68  (ระดับดี) 
7. คณะพยาบาลศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.58  (ระดับดี) 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2558  ระดับหลักสูตร  รายละเอียด                     

ดังผลการประเมินในเอกสารประกอบระเบียบวาระน้ี 
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558  ระดับคณะ   

และระดับหลักสูตร  เสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่                
27  กันยายน  พ.ศ.  2559  แล้วและมีมติให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2558            
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2558  และมีขอ้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลยัควรควบรวมสาขาวิชา/หลกัสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความซ้ําซ้อนใกล้เคียงกัน  
รวมทั้งมีนักศึกษาจํานวนน้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด  โดยควบรวมกับหลักสูตรที่เก่ียวข้อง หรือดําเนินการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เช่น 
  (1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ  ควบรวมกับหลักสูตรศลิปศาสตร     
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
  (2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชาฟิสิกส์                     
ควรรวมเป็นหลักสูตรเดียวกัน  และจัดเป็นกลุ่มวิชาเอก  และใช้วิชาแกนร่วมกัน 
  (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  กับสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

  (5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ใหร้วม
เป็นหลักสูตรเดียวกัน  โดยจัดเป็นกลุ่มวิชาเอก   
 2. ใหม้หาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลการคํานวณต้นทุนต่อหัวในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละหลกัสูตร เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลจุดคุ้มทุนและนําไปวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. คณะนิติศาสตร์ไม่ควรจัดทําวารสารวิชาการของคณะ โดยควรคํานึงถึงปัญหาการเข้าสู่การเป็น
วารสารที่มีมาตรฐานและการเป็นที่ยอมรับในการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
 4. ใหค้ณะที่มสีาขาวิชาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจัดทําแผนพัฒนาเสนอมหาวิทยาลัย 

 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนค่าตอบแทนของผูดํ้ารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น  
        ข้าราชการ : ตําแหนง่รองอธิการบดี  

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่  22  กันยายน  2558 
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 ได้มมีติเห็นชอบการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของ ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด ตําแหน่งรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอํานาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 บทเฉพาะกาล
ข้อ 13 (ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการท่ีได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบ แทนสาํหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552)  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนสาํหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552  ข้อ 9.2 ความว่า “การพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการนอกจากข้อ 9.1 ให้อธิการบดีพิจารณา                 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบในเดือนกันยายนของทุกปี  และอธิการบดีออกคําสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทน” อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนคา่ตอบแทนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อมูลการประเมินและข้อมลูการ
เลื่อนค่าตอบแทน ของ ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด ตําแหน่งรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 สําหรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการดังกล่าว 
อธิการบดีได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันที่ 
28  เมษายน  2558  คือ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งเป็นข้าราชการ                 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งระดับเดียวกัน เน่ืองจากมีภาระงานของตําแหน่งในระดับเดียวกัน             
แต่ตัวช้ีวัดของแต่ละตําแหน่งเป็นไปตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายหรอืรับผิดชอบ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2559 : ตําแหน่งรองอธิการบดี  ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผูดํ้ารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น 
ข้าราชการ พ.ศ. 2552  ข้อ 6 (2)  
 

4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การประชมุสภา 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559  เมือ่วันที่ 28 มิถนุายน 2559 ระเบียบวาระที่ 
3.2.1 ได้มมีติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2554  โดยให้การประชุมหมายรวมถึง “การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย” และเพ่ือแก้ปัญหาการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีที่จะต้องพิจารณาเพ่ืออนุมัติให้ปริญญาอนุปริญญา
เป็นต้น ของผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับวัน เวลา การประชุมสภามหาวิทยาลัยปกติ  
ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่จะใช้การอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา ฯลฯ                 
ในการสมัคร หรือปรับเลื่อน เปลี่ยนแปลงภาระงาน 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  
พ.ศ.  2559  จึงได้พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 ให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยศึกษากฎหมาย 
ข้อบังคับ และรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  และควรกําหนดว่า              
เรื่องอะไรบ้างที่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  เช่น  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  หรอืการอนุมัติให้ปริญญา 
    

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนติิศาสตร ์
 ด้วยกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามประกาศสภาฯ ที่ 011/2557  ลงวันที่  23  
กันยายน  2557) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  คณะนิติศาสตร์จึงได้ดําเนินการทาบทามและเสนอช่ือ                
บุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์                
โดยกรรมการจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการทาบทามแล้ว 
 อน่ึง  สําหรับการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการ               
ประจําคณะนิติศาสตร์  โดยได้ดําเนินการรับสมัครและเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์               
เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 ณ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะ                  
นิติศาสตร์ได้ออกประกาศผลการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจํา                   
คณะนิติศาสตร์  จํานวน  2  คน  ได้แก่  ผศ.สิทธิกร  ศักด์ิแสง และ อาจารย์ศักด์ิกฤต  แจมิตร    
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการ  ตามข้อบังคับฯ ข้อ 5 (3)  ควรเป็นตําแหน่งคณบดีคณะอ่ืน ไม่ควรเป็นตําแหน่ง                            
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน เน่ืองจากคณบดีมีความรอบรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยแนะนําให้ข้อเสนอแนะ
ทางด้านการบริหารงานคณะในด้านต่างๆ  
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้แก้ไขตามข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะแล้ว  ดังน้ี 

1. คณบดีคณะนิติศาสตร์          ประธาน 
2. รศ.ณัฐพงศ์  โปษกะบุตร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  เสียงแจ้ว (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

6. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝา่ยพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานวิจัย กรรมการ 
7. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝา่ยวิชาการ     กรรมการ 
8. ผศ.สิทธิกร   ศกัด์ิแสง (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)  กรรมการ 
9. อาจารย์ศักด์ิกฤต  แจมิตร (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)  กรรมการ 
10. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์      เลขานุการ                
หน้าที่ 

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 (2) กํากับ  ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา              
ของคณะนิติศาสตร์   
 (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย  การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล                
การสอน  และการวัดและประเมินผลการศกึษาของคณะนิติศาสตร์   
 (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์เสนอสภาวิชาการ 
 (5) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะนิติศาสตร์ 
 (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ               
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการของคณะนิติศาสตร์ตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
กําหนดหรือตามที่คณบดีคณะนิติศาสตร์มอบหมาย 
 

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก  
        บุคคลภายนอก 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ.  2547  ข้อ 4  วรรคสอง  
กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังประธานสภาวิชาการ  กรรมการสภาวิชาการจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร             
หรือคณาจารย์ประจําคณะ และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  แทนผู้พ้นจาก                  
ตําแหน่งตามวาระ ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสภาวิชาการ                    
พ.ศ.  2547 ขอ้ 9  ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ 
(ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 010/2558  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2558)  ในการ                
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  8  กันยายน  2559  ได้คัดสรรและทาบทามความสมคัรใจของผู้ทรง                      
คุณวุฒิจากบุคคลภายนอกตามที่คณะแต่ละคณะเสนอ  และครบตามศาสตร์ของแต่ละคณะเท่ากับจํานวน
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
 1. รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรตัน์ (ด้านการบริหารธุรกิจ) 
 2. รศ.มนัส  ชัยสวัสด์ิ  (ด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว) 
 3. นางมยุรี  สงิห์ไข่มุกข ์  (ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 

4. รศ.มานิตย์  จุมปา  (ด้านนิติศาสตร์) 
 5. รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร (ด้านศึกษาศาสตร์) 
 6. รศ.ดร.วันดี  สทุธรังษี  (ด้านพยาบาลศาสตร์) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 7. รศ.ดร.วีระศักด์ิ  คุรุธัช  (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 8. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  (ด้านสังคมศาสตร์และการศกึษา)   

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกได้มีเอกสารตอบรับการทาบทามแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล                     
ภายนอก  ตามท่ีประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจํา                
คณะเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ดังน้ี 
 1. รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรตัน์ (ด้านการบริหารธุรกิจ) 

2. รศ.มนัส  ชัยสวัสด์ิ  (ด้านการโรงแรมและการท่องเท่ียว) 
3. นางมยุรี  สงิห์ไข่มุกข ์  (ด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 
4. รศ.มานิตย์  จุมปา  (ด้านนิติศาสตร์) 
5. รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร (ด้านศึกษาศาสตร์) 

 6. รศ.ดร.วันดี  สทุธรังษี  (ด้านพยาบาลศาสตร์) 
7. รศ.ดร.วีระศักด์ิ  คุรุธัช  (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
8. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  (ด้านสังคมศาสตร์และการศกึษา)  

 

 4.2.7 พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบคุลากร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  4 ปี                         
                  (พ.ศ. 2559 – 2562) 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2559 – 2562) 
โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานบุคลากรในคณะ  สํานัก  สถาบัน  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรสอดคลอ้งตาม             
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2560 – 2563) ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์               
การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุพันธกิจทั้ง  8  ด้าน  ของ
มหาวิทยาลัย  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาอาจารย์บุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน  และมหาวิทยาลัย             
ได้เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที ่ 23  
สิงหาคม  พ.ศ.  2559  พิจารณาและมีมติรบัทราบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสาน
และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ. 2559 – 2562) ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะและใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์              
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2562)  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรใหค้ณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระดับหลักสูตรด้วย เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองใน

การศึกษาต่อหรือการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับหลักสตูร 
2. ในแผนพัฒนาบุคคลการกําหนดแต่เรื่องหลักสูตรอบรม  ควรเพ่ิมเติมคําว่า “การประชุมสัมมนา

วิชาการ” ด้วย 
3. หน้า 54 คณะวิทยาการจัดการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรมาเป็นภาพรวม  ควรจําแนกเร่ือง                      

การอบรม/สัมมนาให้เหมือนกับคณะอ่ืนๆ  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

4. หัวข้อในการจัดการอบรมและสัมมนาควรเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและเป็นการพัฒนาองค์กร                    
และผู้เข้ารับการอบรมด้วย 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  4 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2562) โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 4.2.8 พิจารณากําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี 
                  (Reprofiling)                         
 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโนยายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําพันธกิจ 
ที่มีความถนัดให้เป็นเลิศ และนําไปสู่การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา  ปรับทิศทาง (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย  
โดยคํานึงถึงศักยภาพ  ความเป็นเลิศของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  องค์ความรู้และงานวิจัยตลอดจนการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพ่ือรองรับความท้าทายในอนาคต  รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถ  
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  บูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาทุกระดับ  
มหาวิทยาลัยจงึได้จัดทํา “ร่าง” ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Reprofiling) เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 25  ตุลาคาม                  
พ.ศ.  2559  พิจารณาแล้ว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี  (Reprofiling)   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรมีการวิจัยความต้องการบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคใต้                     
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการกําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (Reprofiling)                       
5 กลุม่ ดังน้ี 
 1.การผลิตและการพัฒนาครู 
 2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและผูสู้งอายุ 
 3. อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
 4. การจัดการทางสังคม 
 5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย  
 

4.2.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี เรือ่ง  
        การจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล สาํหรบัพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่ประเภท 
        วิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 

 เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนและดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา             
ในฐานะเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของบุคคล เป็นต้น คณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13  มกราคม  2559  จึงได้              
มีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์ผู้สอน) สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร์ สําหรับผูท้ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในอัตรา “ค่าตอบแทน
วิชาชีพพยาบาล” ในช่วงเวลาปฏิบัติราชการ ไม่รวมระยะเวลาที่ศึกษาต่อ จําแนกเป็น 3 กลุม่งาน คือ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 3,500 บาท 
 2.  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ได้รบัค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5,600 บาท 
 3. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในระยะเริ่มก่อต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
และได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาลตามอัตราเดิม 
 ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาลตามข้อ 1 – 3 หากได้รับสิทธ์ิค่าตอบแทนตําแหน่งทาง
วิชาการ ก็ให้สิน้สุดการรับค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาลดังกล่าว 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26  
เมษายน  2559  ได้มีมติ “มอบให้คณะพยาบาลศาสตร์หาข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการฯ  ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคร้ังต่อไป”                

ซึ่งคณะพยาบาลได้เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติมจาก “ร่าง” ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการไว้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2559 ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ
พยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะพยาบาลเสนอเพ่ิมเติม และมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
กําหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์ผูส้อน) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์สําหรับ
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในอัตรา “ค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล” ในช่วง
เวลาปฏิบัติราชการ ไม่รวมระยะเวลาที่ศึกษาต่อ จําแนกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ 
 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มาแล้วไม่น้อยกว่า               
2 ปี ให้ได้รับคา่ตอบแทนวิชาชีพพยาบาล  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
 2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ได้รบัค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท   
 3. ผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณ์ทางการสอนหรือการพยาบาล ไมน้่อยกว่า                   
10 ปี หรือได้รบัวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ (Advance Practices 
Nurse) ให้ได้รบัค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่                   
19  ตุลาคม  2559  ได้พิจารณาให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงร่างดังกล่าว และเห็นชอบให้เสนอ 
“ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและออกประกาศใช้บังคับต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อ 5.2 ใหตั้ดความว่า “หรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาล                       
และผดุงครรภ์ (Advance Practices Nurse)” ออก 
 2. ข้อ 5.3 แก้ไขเป็น “ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีประสบการณ์
ทางการสอนหรือการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอืพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความชํานาญเฉพาะทาง  การพยาบาลและผดุงครรภ์ (Advance Practices Nurse) ให้ได้รับค่าตอบแทน
วิชาชีพพยาบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  ” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      (1) พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี                             
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสัง่             
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที ่ 31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภา                      
วิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลยัแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                      
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ                     
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                         
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                  
และระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ.  2559 มมีติเสนอ               
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  139  คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่  3  ตุลาคม พ.ศ. 2559  มีมติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  20  คน  ดังน้ี 
 1. ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน    12   คน  
 2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน     5 คน 
 3. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     2 คน 
 4. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     1 คน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ดังน้ี 
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน  139  คน  และ  
2. ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  20 คน ดังน้ี 

  (1) ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    12   คน  
  (2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน     5 คน 
  (3) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน     2 คน 
  (4) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน     1 คน 
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้รบจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวน 1,089,544,082 บาท (หน่ึงพันแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสีพั่นแปดสิบสองบาทถ้วน) จําแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 737,779,800 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อย              
บาทถ้วน) และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 351,764,282 บาท (สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่น              
สี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หน่วยงาน  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

ได้ใช้งบประมาณสําหรับการขบัเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ  6  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  6 ผลผลิต 

มหาวิทยาลัยมมีาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปี              
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส บัดน้ีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 เสนอคณะกรรมการ                   
นโยบายการเงินงบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 6/2559  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2559   
พิจารณาแล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 

5.2 เพื่อทราบการบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม     

2552  มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  พิจารณาแต่งต้ัง                
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ น้ัน 
 กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอรายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งต้ัง 
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในระหว่างวันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน             
พ.ศ.  2559  โดยมหาวิทยาลัยมีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ                
และสายสนับสนุน  ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน                    
12 อัตรา  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

    

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย  ประจําปี  พ.ศ.  2556 – 2559 
 6.2 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดให้มีการประชุมคร้ังที่ 11/2559 ในวันอังคาร ที่                
22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


