
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 11/2559 
วันอังคาร ที่  22  พฤศจิกายน  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.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 

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

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

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

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

15. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
20. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม   
  1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              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 4.2.5 
 2.  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 3.  ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ  อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์  
   ผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 4.  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
   ผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ใหฝ้่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ                 

เรื่องแจ้งผลการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรือ่ง                   
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2559  ตาม                     
หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/3953  ลงวันที ่ 29  กันยายน 2559  ความโดยสรุป  ดังน้ี 
 ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ที่อ้างถึงกระทรวงศึกษาธิการได้                      
วินิจฉัยปัญหาที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว และแจ้งมายังสถาบันอุดมศึกษา  ดังน้ี 
 1. ความว่า “ผูดํ้ารงตําแหน่งนายกสภาฯ หรือกรรมการสภาฯ ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน             
เบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะนายกสภาฯ หรือกรรมการสภาฯ 
จากสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน” ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 นั้น เฉพาะ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอก 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 2. กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการประจําคณะ สถาบัน  สํานัก หรือ                
ตําแหน่งต่างๆ  ทีส่ภาฯ แต่งต้ังจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือเบ้ียประชุมหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด                      
จากสถาบันอุดมศึกษา 
    ยกเว้นกรณีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับแต่งต้ังจากสภาฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่เป็น 
ภารกิจของสภาฯ โดยตรงก็สามารถมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือเบ้ียประชุมหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด                 
ในฐานะน้ันๆ  ได้ 
 3. นายกสภาฯ จะดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรืออธิการบดี 
หรือผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะดํารงตําแหน่งนายกสภาฯ ในอีกสถาบันอุดมศึกษาหน่ึงในช่วงเวลา
เดียวกันไม่ได้ 
 4. ประธานกรรมการการอุดมศึกษาหรือกรรมการการอุดมศึกษาไม่ควรจะดํารงตําแหน่งนายก                      
สภาสถาบันอุดมศึกษา 
      ทั้งน้ี  เหตุผลและรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/3953  ลงวันที่                         
29  กันยายน  2559  ดังแนบ 
  สภามหาวิทยาลัยฯ มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบข้อมูลการดํารงตําแหน่ง                    
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นรายบุคคล  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว 
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. มหาวิทยาลยัได้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจติ หนุเจริญกุล ที่สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มมีติอนุมัติให้ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 2. อธิการบดีเสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพร่วมบําเพ็ญกุศลถวาย                   
พระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับสํานักพระราชวัง 
เพ่ือกําหนดวันเป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีดังกล่าว และจะแจ้งกําหนดการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ                 
ต่อไป 
 3. มหาวิทยาลยัได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีและสํานึก                   
ในพระมหากรณุาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  โดยมีบุคลากร  นักศึกษา และ
ประชาชนร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  (1) การประกาศความจงรักภักดี และร่วมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล                        
อดุลยเดช เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมสมภพปีที่ 89  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
  (2) การพัฒนาทําความสะอาดถนนรอบรั้วมหาวิทยาลัย 
  (3) การน่ังสมาธิและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล                        
อดุลยเดช   ณ  บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
     

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันอังคาร ที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
  

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่10/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 3.2.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องนโยบายและ 
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 แล้ว และสํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัยสง่ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบและดําเนินการแล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                    
ประจําปีการศึกษา 2559 : กรณีการรับนักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ิมจากแผนการรับ ทีป่ระชุม   
มีมติเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา  2559 : กรณีการรับนักศกึษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เพ่ิมจากแผนการรับตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                 
ภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2558  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการ                 
แล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น  
ข้าราชการ : ตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ตําแหน่งรองอธิการบดี  ผศ.ดร.สนุทร  พูนเอียด  โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็น ข้าราชการ พ.ศ. 2552  ขอ้ 6 (2)  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่งฯ 
ที่ 6390/2559 เรื่องเลื่อนค่าตอบ แทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการประชุม             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  
ระเบียบและข้อบังคับ ปรับปรุง  “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ และรูปแบบการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนๆ  และควรกําหนดว่าเรื่องอะไรบ้างที่สามารถประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด้  เช่น  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  หรือการอนุมติัให้ปรญิญา 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะเสนอคณะกรรมการจัดทํารา่งกฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณา 
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้แก้ไขตามข้อ             
สังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่                    
25 ตุลาคม  2559 แล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้คณะนิติศาสตร์แจ้งหน่วยงานและ              
บุคคลที่เก่ียวขอ้งทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเหน็ชอบและแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล 
ภายนอก  ลงวันที่ 25 ตุลาคม  2559 แล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้สํานักส่งเสริม                         
วิชาการฯ แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  4 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2562) ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4 ปี  (พ.ศ. 
2559 – 2562) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แล้ว  และมหาวิทยาลัยมอบกอง              
การเจ้าหน้าที่ดําเนินการ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณากําหนดนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
(Reprofiling) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดนโยบายทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
(Reprofiling)  5 กลุ่ม ดังน้ี 
   1.การผลิตและการพัฒนาครู 
   2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและผูสู้งอายุ 
   3. อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
   4. การจัดการทางสังคม 
   5. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผนดําเนินการ  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาให้ความเหน็ชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด                
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด                 
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 
 มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ                 
พยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2559 
และส่งประกาศให้กองการเจ้าหน้าที่และคณะพยาบาลศาสตร์ทราบและดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  139 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา 20 คน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                 
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม  
            2559 ระเบียบวาระที่ 4.2.9 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัย  
            ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล สาํหรบัพนกังาน 
            มหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ สงักัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559  
สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2559 ระเบียบ 

วาระที่ 4.2.9 ได้มีมติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ
พยาบาล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  2559 

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2559 วันที ่22 พฤศจิกายน 2559  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ เสนอให้เพ่ิมเติมความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน
วิชาชีพพยาบาล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 
2559 ดังน้ี 

ข้อ 5.3 แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีประสบ 
การณ์ทางการสอนหรือการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับวุฒิบัตรหรือ
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์ (Advance Practices Nurse) 
ให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพพยาบาล ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท” 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
         3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมือ่วันที่  22  พฤศจิกายน                   
พ.ศ. 2559  ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 1. รับทราบหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (หลกัสูตร                
ปรับปรุง  พ.ศ. 2559) ทีส่ภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  26  เมษายน  2559 
ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรไปแล้วน้ัน  และมหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. พิจารณา และ                  
สกอ. ได้ส่งหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0506(2)/ว1476 เรื่องร่างพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

ตําแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2559  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม  
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 ได้ให้หลักการว่า  “เมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใดอนุมัติหลักสตูร
สาขาวิชาใดแล้วจะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดปริญญาในสาขาวิชาน้ันเสียก่อนแล้วจึงจะเปิดทํา              
การสอนในสาขาวิชาน้ันได้” คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  จึงมีความเห็นว่าหลักสูตรอุตสาหกรรม      
ศาสตรบัณฑิต  ซึ่งเป็นหลักสตูรใหม่หรือหลกัสูตรอ่ืนใดที่ยังไม่ผ่านร่างพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญา                     
ในสาขาวิชาฯ จะไม่สามารถเปิดสอนได้ 
 2. พิจารณากําหนดแบบฟอร์มสํารวจคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2555 – 2559)  โดยในระยะแรกให้สํารวจแบบการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ไปพลางก่อน และในอนาคตให้กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ดําเนินการโดยเร็วเพ่ือจัดทํา 
เป็นระบบฐานข้อมูลบุคลากร (Data Online) เพ่ือสํารวจคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  ตามเกณฑ์              
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  และนําข้อมูล              
ผลการสํารวจมาวางแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 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 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสาย 
                       วิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น 
                       กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2556  เมือ่วันที่  1  พฤศจิกายน                  
พ.ศ.  2556  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที ่ 1  พฤศจิกายน                    
พ.ศ.  2556  เป็นต้นไป  และคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  3  ปี  ตามความใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย                  
พ.ศ.  2556  ข้อ 6  ต้ังแต่วันที่  31  ตุลาคม  2559 และข้อบังคับดังกล่าวกําหนดไว้ในข้อ 7 วรรคสอง                      
ให้ดําเนินการให้มีกรรมการใหม่ภายใน 90 วัน  นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2556  ข้อ 5 วรรคสาม กําหนด “ใหส้ภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  คน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 1 คน และประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (4) และ (5)  ( (4) ข้าราชการสายวิชาการ 
จํานวน 2 คน และ (5) ข้าราชการสายสนับสนุน จํานวน 1 คน)” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการ 
สายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุน  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุน              
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ     กรรมการ 
6. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     เลขานุการ 
7. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ ดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุนตามที่กําหนด 

ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
พ.ศ.  2556  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย 
    

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และใหค้วามเห็นชอบปฏิทนิการ              
        สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล ดํารงตําแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2556)  ต้ังแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556                         
เป็นต้นไปน้ัน นายประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล จะครบวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี 4 ปี (มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 : อธิการบดีมีวาระการ              
ดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสอง                
วาระติดต่อกันไม่ได้) ในวันที ่ 6  กุมภาพันธ์  2560 
 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555 ข้อ 5 กําหนด   
ให้ดําเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับน้ี ภายใน 90 วันก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง” 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555  และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

(1) กรรมการจํานวนสองคน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
(2) กรรมการจํานวนหน่ึงคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
(3) กรรมการจากผู้แทนบุคลากร สายวิชาการ  จํานวนสองคน  และกรรมการจากผู้แทน 

บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(4) กรรมการจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 (5) กรรมการจํานวนหน่ึงคน ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผูอํ้านวยการสํานัก/สถาบัน  
และผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่ เลือกกันเอง 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

ให้หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยหน่ึงคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

การเลือกกรรมการตาม (2) ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
ให้กรรมการตาม (1) และ (2) เลือกกันเอง เพ่ือทําหน้าที่ประธานหน่ึงคนและรองประธาน หน่ึงคน 
ให้กรรมการตาม (5) ทําหน้าที่เลขานุการ 
ในกรณีที่กรรมการสรรหาคนใดคนหน่ึงได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 

ให้กรรมการผูน้ั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการสรรหาและดําเนินการเลือกกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งดังกล่าว” 
 สําหรับผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ (จํานวน 2 คน) ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน (จํานวน 1 คน) และ
ผู้แทนคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่น้ัน มหาวิทยาลัยและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการได้บุคคลที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีแล้ว และสภามหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการในกรณีกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และ
กรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และใหค้วาม
เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี            
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ประกอบด้วย 
 (1) รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (2) นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (3) นายแพทย์บรรจบ มานะกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  กรรมการ 
 (4) ผศ.นรินทร์  สุขกรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
 (5) ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 (6) นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ  กรรมการ 
 (7) นายอาหมาด  อาดตันตรา ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  กรรมการ 
 (8) ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข ผู้แทนคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน  กรรมการ                          
     และเลขานุการ 
 (9) นายชัยราช  จุลกัลป์  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (10) นายวรชาติ  การเก่ง เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   โดยให้กรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒิ         
ในท้องถิ่นตามลําดับที่ 1 – 3 เลือกกันเองเพ่ือทําหน้าที่ประธานหน่ึงคน และรองประธานหน่ึงคน 
   หน้าที่ : สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยดําเนินการ
ตามปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้
ความเห็นชอบ และตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 2. เห็นชอบปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งดําเนินการตามช่วง
ระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี                
พ.ศ. 2555         

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

4.2.3 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษา 
 สําหรบันักศึกษาพิการเรียนร่วม  พ.ศ.  ....  และระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏ                            
 สุราษฎรธ์านี ว่าด้วย กองทุนอุดหนนุเพื่อจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. .... 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ 0508/ว 054 เรื่องแนวทางการส่งเสริม               
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพกิาร  ลงวันที ่ 14  มกราคม พ.ศ. 2553  แจ้ง “ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ                      
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเพ่ือกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติ                       
ในการรับคนพิการเข้าศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความ                           
เท่าเทียมกันทางการศึกษาสําหรับคนพิการได้เข้าถึงการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ 
ได้กําหนดไว้ใน “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่126 ตอนพิเศษ 163 ง เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552” โดยมีภาระงานที่สภามหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ” คือ 
  (1) ออกข้อกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรบัคนพิการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 
  (2) กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 อน่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับนักศึกษาประเภทพิการสายตาและทางร่างกายเข้าศึกษา               
ในระดับปริญญาตรีเพ่ือตอบรับนโยบายของรัฐ โดยปีการศึกษา 2558 มนัีกศึกษาพิการทั้งหมด จํานวน 28 คน 
และพิการทางสายตา จํานวน 18 คน  พิการทางการเคลื่อนไหว จํานวน 9 คน และพิการทางจิต 1 คน ซึ่งการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม มีความจําเป็นที่ต้องมีกองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาในการใช้จ่ายค่าอ่านข้อสอบ สอนเสริม รวมถึงการจัดหาสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาให้แก่นักศกึษาพิการ 
 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีนักศึกษาผู้พิการทัง้หมด  จํานวน 28 คน                 
ซึ่งมากที่สุดในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ และนักศึกษาคนพิการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 เพ่ือให้การดําเนินการในการรับและจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเรียนร่วมของมหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าว และเพ่ือให้การดําเนินการในการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการเรียนร่วมดังกล่าวมีความมั่นคง ต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2559 จึงมมีติให้เสนอร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและขอ้บังคับพิจารณาเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาออกใช้บังคับดังน้ี 
 1. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา              
พิการเรียนร่วม  พ.ศ. ....   
 2. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษานักศึกษา
พิการ พ.ศ. .... 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  
2559  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ
ต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. .... และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกอง
ทุนอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. .... เพ่ือใช้บังคับต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา                  
สําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. .... ดังน้ี 
  (1) ข้อ 4 ในคาํนิยามคําว่า “นักศึกษาพิการ” ใหแ้ก้ไขตามคํานิยามท่ีสอดคล้องกับคํานิยาม                 
“คนพิการ” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  
  (2) ข้อ 4 ใหแ้ก้ไขคํานิยามจาก “ศูนย์ DDS” เป็น “ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ” 
 2. ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนอุดหนุน                    
เพ่ือจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. .... ดังน้ี   
     ข้อ 3 ในคํานิยามคําว่า “นักศึกษาพิการ” ใหแ้ก้ไขตามคํานิยามท่ีสอดคล้องกับคํานิยาม                 
“คนพิการ” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา              
พิการเรียนร่วม  พ.ศ. 2559   
 2. เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษา
นักศึกษาพิการ พ.ศ. 2559 
 

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                    
        ซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการ : กรณี  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ผู้อํานวยการสาํนักศลิปะ                
        และวัฒนธรรม  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์                 
2558  ได้แต่งต้ัง  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 002/2558  ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์  2558   
 เดือนกันยายน  2559  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ได้เกษียณอายุราชการในขณะที่ยังอยู่ในวาระ                      
การดํารงตําแหน่งบริหารในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่ราชการ เน่ืองจากมีอายุ             
60 ปีบริบูรณ ์ ลงวันที่  6  สงิหาคม  2559) และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อ                       
วันที่  27  กันยายน  2559  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร   
(คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 017/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน  2559) เพ่ือดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร                 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2557  
 คณะกรรมการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2559  ได้ดําเนินการ  ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 1. กําหนดกรอบการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
  (1) ค่าตอบแทนที่ได้จะไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเกษียณอายุราชการ 
  (2) ค่าตอบแทนที่กําหนดจากภาระงานในตําแหน่งหน้าที่เทียบกับค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารในตําแหน่งอ่ืนๆ 
  (3) พิจารณาโดยคํานึงถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน             
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2557 ข้อ 10 
 2. จากกรอบการพิจารณาตามข้อ 1 คณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของ นายอนุรัตน์ แพนสกุล  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ  พ.ศ.  2557  เป็นเงิน  46,000  บาท  ต่อเดือน  รวมค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 20,000  
บาท  รวมเป็นเงิน  66,000  บาท  ต่อเดือน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารง                  
ตําแหน่งบริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมของ  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ตามท่ี 
คณะกรรมการเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่เกษียณอายุ                
ราชการขณะดํารงตําแหน่งผู้บริหาร : กรณี  นายอนุรัตน์  แพนสกุล ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
คือ คา่ตอบแทนเร่ิมต้น  40,000  บาท  รวมค่าตอบแทนตําแหน่งผู้อํานวยการ 20,000  บาท  รวมเป็นเงิน  
60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)   
    

4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ  
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 

พ.ศ.  2559  ได้มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สํานัก วิทยาลยั ศูนย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 โดยในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว  
สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีผู้แทนคณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบนัจากหน่วยงานอ่ืน 1 คน เป็นกรรมการ 
และผูแ้ทนคณาจารย์ 2 คน เป็นกรรมการ  และเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว  
     สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมือ่วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2559 
ได้มีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ                 
พ.ศ.  2559  ตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารา่งกฎ  ระเบียบและข้อบังคับเสนอ  เพ่ือให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจําคณะเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 
  คณะครุศาสตรจ์ึงได้ดําเนินการเลือกตัวแทนแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการประจําคณะ               
ครุศาสตร์  จํานวน 2 คน ได้แก่ 
  (1) อาจารย์ภวิกา  ภักษา 
  (2) ดร.วชิรศักด์ิ  มัชฌมิาภิโร 
  บัดน้ี  องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ.  2559 เรยีบร้อยแล้ว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 จึงเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ                  
ประจําคณะครุศาสตร์  แทนคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ตามประกาศสภา ฯ  ฉบับลงวันที่  26 
กรกฎาคม  2559  ทั้งน้ี  ในสว่นของกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกยังเป็นบุคคลเดิม                    
ที่ประกาศยกเลิก 
 2. ด้วยกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามประกาศสภาฯ ฉบับที่ 
006/2557  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงได้ดําเนินการทาบทามและเสนอช่ือบุคคลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ โดยกรรมการจากบุคคล ภายนอกได้มีเอกสาร               
ตอบรับการทาบทามแล้ว 
  อน่ึง  สําหรับการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการ
ประจําคณะ  โดยได้ดําเนินการให้มีการเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 19  
ตุลาคม  พ.ศ.  2559  และคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  ได้ออกประกาศผลการเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจําเป็น
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ จาํนวน 2 คน ได้แก่  อาจารย์สรัญ  เพชรรักษ์  และ   
ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ    
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์ และ
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะให้คณบดีคณะครุศาสตรท์าบทามผู้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด             
สุราษฎร์ธานีเป็นกรรมการประจําคณะครุศาสตร์เพ่ิมเติมอีก 1 ตําแหน่ง  เพ่ือประสานงานในด้านการจัดส่ง
นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสามารถให้ข้อเสนอแนะกับคณะครุศาสตร์ได้ 
 2. มหาวิทยาลยัควรทําหนังสือแจ้งไปยังคณะ สํานัก/สถาบันไม่ควรเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในสภา
มหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาการเป็นกรรมการประจําคณะ เพราะมติของกรรมการอาจมขี้อพิพาททางกฎหมาย
ปกครองได้ 
 มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ดังน้ี 
(1) คณบดีคณะครุศาสตร์          ประธาน 
(2) รศ.ดร.พิชิต  ฤทธ์ิจรญู (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(3) ผศ.ดร.อภิณห์พร  สถิตย์ภาคีกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(4) ดร.สมพร เพชรสงค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ 
(5) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    กรรมการ 
(6) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
(7) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
(8) อาจารย์ภวิกา  ภักษา (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)  กรรมการ 
(9) ดร.วชิรศักด์ิ  มัชฌิมาภิโร (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)  กรรมการ 
(10)  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์      เลขานุการ  
(11)  เจ้าหน้าที่สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  1 คน   ผู้ช่วยเลขานุการ              

 หน้าที่ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

  (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ใหส้อดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  (2) กํากับ  ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา              
ของคณะครุศาสตร์   
  (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย  การจัดการเรียนการสอน  การประเมิน                
ผลการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษาของคณะครุศาสตร์   
  (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์เสนอสภาวิชาการ 
  (5) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะครุศาสตร ์ 
  (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะครุศาสตร์   
  (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ               
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  

 (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการของคณะครุศาสตร์ตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
กําหนดหรือตามที่คณบดีคณะครุศาสตร์มอบหมาย 
 2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  ดังน้ี 

(1) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        ประธาน 
(2) ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
(3) รศ.ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
(4) รศ.ปราณี   เพชรแก้ว (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)   กรรมการ 
(5) คณบดีคณะครุศาสตร์        กรรมการ 
(6) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ์ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย    กรรมการ 
(7) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ์ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพฯ   กรรมการ 
(8) อาจารย์สรัญ  เพชรรักษ์ (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)    กรรมการ 
(9) ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา)    กรรมการ 
(10) หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     เลขานุการ 
(11) เจ้าหน้าที่สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 คน   ผู้ช่วยเลขานุการ                 

 หน้าที่ 
  (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  (2) กํากับ  ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา              
ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย  การจัดการเรียนการสอน  การประเมิน             
ผลการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสนอสภาวิชาการ 
  (5) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

  (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ               
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามท่ีกฎหมาย               
กฎ ระเบียบและข้อบังคับกําหนดหรือตามที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมาย                      
 

4.2.6 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  ด้วย  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ที่ 034/2555  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2555  จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี ตามความในมาตรา                  
38  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547)  ในวันที ่ 30   พฤศจิกายน  2559 
 อน่ึงบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในระดับคณะที่สภามหาวิทยาลัยมมีติให้จัดต้ังขึ้นตามความ                     
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารและการดําเนินการของส่วนงานภายใน พ.ศ. 
2552 และข้อบังคับดังกล่าวข้อ 8 วรรคสอง กําหนดให้การดําเนินการสรรหาคณบดีดําเนินการตามข้อบังคับ                   
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่ง “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” ใน                   
ฐานะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 7)  ได้ดําเนินการประชุม
กําหนดการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ดังน้ี 
 1. วันที่  22  กันยายน  2559  ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันที่ 30 
กันยายน  พ.ศ.  2559 โดยกําหนดให้สมัครหรือเสนอช่ือโดยประธานหรือกรรมการบัณฑิตศึกษา ระหว่าง                       
วันที่  3 -14 ตุลาคม  2559 
 2. วันที่ 7  พฤศจิกายน  2559  ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันที่ 7                 
พฤศจิกายน  2559  เพ่ือแก้ไขประกาศ  ฉบับลงวันที่  30  กันยายน  2559  ในกรณีการส่งเอกสาร 
ข้อมูลประวัติ ผลงานและแนวทางพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. วันที่  11  พฤศจิกายน  2559  ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่องรายช่ือผู้มีความเหมาะสมในการเข้าเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบัณฑิตวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 11  พฤศจิกายน  2559  โดยมีผู้ผ่านการพิจารณา 
ของคณะกรรมการฯ จํานวน  2  คน  คือ 
  (1) ดร.กฤษณี   สงสวัสด์ิ 
  (2) ดร.พวงเพ็ญ   ชูรินทร ์
 ทั้งน้ี  ผู้ถูกเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
จะเข้าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย  คนละ  10  นาที  เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก 
และแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากบุคคลท่ีคณะ 
กรรมการสรรหาฯ เสนอ  
 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่า
ถูกต้องแล้ว  จงึดําเนินการเลือกและมีมติเลอืกและแต่งต้ัง  ดร.กฤษณ ี สงสวัสด์ิ  ให้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  เป็นต้นไป 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

 

 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  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559  มีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  34  คน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  34  คน   
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 -ไม่ม-ี  
    

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดให้มีการประชุมคร้ังที่ 12/2559 ในวันอังคาร ที่ 
27  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยั                          
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


