
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 1/2560 
วันอังคาร ที่  24  มกราคม  พ.ศ.  2560  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.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 

14. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
15. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  

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

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

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

18. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

19. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

21. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

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

 
ผู้ไม่มาประชุม   
 -ไม่ม-ี 
 

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.  ดร.เอนก  สุดจํานงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 , 4.2.2 และ 5.1 
 2.  ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นอธิการบดีฯ 
   ระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 3. นายธนสาร  เดชนะ ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นอธิการบดีฯ 
   ระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 4. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล ผู้แสดงวิสยัทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นอธิการบดีฯ 
   ระเบียบวาระที่ 4.2.6 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องทีป่ระธานให้รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการแจ้งที่ประชุมทราบ  
 1. เพ่ือทราบหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/ว1522 เรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา  
ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2559 

 ด้วยฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา              
ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ  ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ โดยมี 
นักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาหลักสูตรดังกลา่วเป็นจํานวนมาก 

 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้                 
พิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่า  ประเด็นดังกล่าวมีความสําคัญและกระทบต่อความเช่ือมั่นที่มีต่อคุณภาพ 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  จึงขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่มกีารจัดการเรียน                       
การสอนหลักสตูรนานาชาติ  หรือหลักสูตรสองภาษา  หรือหลักสูตรทีม่ีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 
ตระหนักและให้ความสําคัญการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้มคีณุภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ              
ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งการบริหารจัดการในหลักสูตรต่างๆ  เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิต                   
และสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดย 
 (1) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์                    
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558                
และแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 (2) ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นหลักประกันของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับและทุกสาขาวิชา  
 (3) จัดระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เท่าเทียมกับนักศึกษา                   
ในหลักสูตรอ่ืนๆ  อาทิการชําระค่าลงทะเบียนซึ่งอาจชําระเป็นรายภาคการศึกษา หรอืรายปี มิใช่การชําระ               
ครั้งเดียวต่อรายหลักสูตร  โดยรับชําระค่าลงทะเบียนจากนักศึกษาโดยตรง การกําหนดคืนเงินค่าลงทะเบียน              
ในกรณีต่างๆ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ่ศธ 0506/ว1522 เรื่องคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรสองภาษาหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา  ลงวันที่  24  
พฤศจิกายน  2559  เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยกํากับและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรนานาชาติ  
หลักสูตรสองภาษาหรือหลักสตูรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือมิใหส้่งผล
กระทบต่อการไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาของหลักสูตรของประเทศไทยในอนาคต    
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ  
 

  เรื่องทีป่ระธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุญาตปรับระเบียบวาระการ
ประชุม และการพิจารณา  ดังน้ี   
  1. ปรับ “ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณารับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ” 
เป็น “ระเบียบวาระที่ 5.1 เพ่ือทราบเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ” และให้ปรับ
ระเบียบวาระหลัง 4.2.2 เลือ่นขึ้นมาตามลําดับ  
  2. ขอถอนระเบียบวาระที่ 5.1 เพ่ือทราบรายงานงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 
4 และรายงานงบการเงิน  ประจําปี  พ.ศ.  2559 
  3. ขอให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติกับระเบียบ
วาระที่ 5.1 ก่อนพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.6 และระเบียบวาระที่ 4.2.7 ตามลําดับ  
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 12/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่12/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ที่ประชุมมีมติ 
  1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์   
4. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ์ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 

โดยได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ การสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร ์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 

2560 โดยได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ การสรรหาเป็นคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 
โดยได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ การสรรหาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2560  โดยได้ออกประกาศเร่ืองการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ การสรรหาเป็นคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก  ที่ประชุมมีมติ 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
    (1) คําสั่งสภาฯ ที่ 024/2559  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน   
    (2) คําสั่งสภาฯ ที่ 025/2559  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ                 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่                   
5 มกราคม 2560 ได้ออกประกาศเร่ืองการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ลงวันที่                      
5 มกราคม 2560  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมือ่วันที่ 5 
มกราคม 2560 ได้ออกประกาศเรื่องการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 5 มกราคม 
2560  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ นโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน แทน                  
ผู้พ้นจากตําแหน่ง ที่ประชุมมมีติเห็นชอบแต่งต้ัง  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 
16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและ
ทรัพย์สิน 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 026/2559 เรื่องแต่งต้ังกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ 
และทรัพย์สิน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร  พ.ศ. .... ที่ประชุมมมีติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร  พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขระเบียบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ               
และเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (นายดุสิต  เขมะศกัด์ิชัย) ตรวจสอบก่อนเสนอนายก                   
สภามหาวิทยาลัยฯ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสง่ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร  พ.ศ. 2559 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดุสิต เขมะศกัด์ิชัย) ตรวจสอบแล้ว 
และจะเสนอนายกสภาฯ ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร                
พ.ศ. 2559 ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้
แก้ไขข้อบังคับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
 ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จะเสนอนายกสภาฯ ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ในวันที่ 24 มกราคม 2560  
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ประชุม             
มีมติ 

1. อนุมัติแต่งต้ัง นางไซนีย๊ะ  สะมาลา  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา                   
ต้ังแต่วันที่  12  มิถุนายน  2558   

2. อนุมัติแต่งต้ัง นายกรณ์  กรภัทร์ชัยกุล  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา  
ต้ังแต่วันที่  4  ตุลาคม  2559 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลยัออกคําสั่งฯ                
ที่ 57/2560 เรือ่งการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบการก่อสรา้ง
อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จํานวน 16,947,000 บาท (สบิหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)     



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้วและมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผนดําเนินการ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)             
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  203 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 47 คน 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                     
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
         3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  24  มกราคม                  
พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาผลการดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2555 – 2559) 
และมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และได้พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์                
วิจัย  การพัฒนานักวิจัยและทีมวิจัย  การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและการบริการวิชาการ และ                         
การใช้ประโยชน์จากการวิจัย  และมขี้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
 1. ควรกําหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 2. ควรส่งเสริมให้นําบทความไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
 3. ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้หน่วยงานภายนอกและสังคม                
ได้รับทราบบริบทของมหาวิทยาลัย 
 4. เสนอมหาวิทยาลัยจัดต้ัง “Samui Study ” เพ่ือบูรณาการการวิจัยแบบองค์รวม 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 3.2.1 (2) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณ                           
                       และทรัพย์สนิ  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สนิ  ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
24  มกราคม  พ.ศ.  2560  ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาส 1  (วันที่  1  ตุลาคม – 31 ธันวาคม  2559) และมีมติเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 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 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 26                   
ธันวาคม   พ.ศ.  2559  ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ               
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ                    
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ              
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 4  ราย  ได้แก่  

1. นายโสภณ  เพ็ชรพวง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
สังกัดคณะครุศาสตร์  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษา 
 2. นายไชยวัฒน์  เผือกคง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการเมือง                 
การปกครอง  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย                     
ศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 3. นางสาวสุมาลัย  กาลวิบูลย์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาปรัชญา              
และศาสนา  สงักัดคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย                
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   
 4. นายพีระพัฒฎ์  ทองละเอียด  ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารง                      
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ                          
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 4  ราย                        
ได้แก่ 

1. นายโสภณ  เพ็ชรพวง  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 
 2. นายไชยวัฒน์  เผือกคง  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 3. นางสาวสุมาลัย  กาลวิบูลย์   แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาปรัชญา                 
และศาสนา   
 4. นายพีระพัฒฎ์  ทองละเอียด  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําข้อมูลบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการโดยจําแนกว่าในแต่ละปีมีบุคลากร               
สายวิชาการประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตําแหน่งทางวิชาการก่ีคน  และที่นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นลําดับที่เท่าไหร่ และให้เทียบเคียงข้อมูลกับมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ  เพ่ือจัดลาํดับและวางแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 1. อนุมัติแต่งต้ัง นายโสภณ  เพ็ชรพวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา   
ต้ังแต่วันที่  20  กันยายน  2559   

2. อนุมัติแต่งต้ัง  นายไชยวัฒน์  เผือกคง  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา                   
รัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  4  เมษายน  2559 

3. อนุมัติแต่งต้ัง  นางสาวสุมาลัย  กาลวิบูลย์   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา               
ปรัชญาและศาสนา  ต้ังแต่วันที่  16  มีนาคม  2559 

4. อนุมัติแต่งต้ัง  นายพีระพัฒฎ์  ทองละเอียด  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่  9  สิงหาคม  2559 
     

4.2.2 พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลัย  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น   พ.ศ.   2556  ข้อ 5   กําหนด “การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นที่ใช้บังคับอยู่มา
บังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556  
ประกาศ  ณ  วันที่  26 มีนาคม  พ.ศ.  2556  ข้อ 16 กําหนด “วิธีการประเมินค่างานข้าราชการเพ่ือแต่งต้ัง              
ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้นให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน... และนําเสนอผลการประเมนิต่อ ก.บ.ม. 
พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดเพ่ิมกรอบตําแหน่ง” 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่  
21  ธันวาคม  2559 พิจารณาผลการประเมนิค่างานและการกําหนดระดับตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ  สํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แลว้มีมติเห็นชอบ                
ผลการประเมนิค่างานและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภทเช่ียวชาญ
เฉพาะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตําแหน่งเลขที่ 025  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สาํนักงานผู้อํานวยการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตําแหน่งเลขที่ 025  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 มติที่ประชุม 
 อนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ระดับชํานาญการ  สํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตําแหน่งเลขที ่025  
จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนกัศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์                    
        ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 9  

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ               
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทํา “โครงการหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)” สําหรับผู้                     
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ความเข้าใจ                     
ด้านกฎหมาย และสามารถนําความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ       

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2559  เมื่อวันที่  7   
ธันวาคม  พ.ศ.  2559  มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9 จํานวน                            
1 กลุม่เรียน (40 คน)  
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร์  ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 9 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  ควรกํากับดูแลการจัดการศึกษาและคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์  ภาคบัณฑิต (Executive Law)                
รุ่นที่ 9 
    

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั  
ด้วยกรรมการจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 010/2556 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ลง
วันที่  1  พฤศจิกายน  2556 และประกาศ/คําสั่งแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทนผู้พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ (ตามเอกสารประกอบ 6) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี (ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556                
ข้อ 6) เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  และข้อ 7  วรรคสาม ของข้อบังคับดังกล่าวกําหนดให้ดําเนินการให้มี
กรรมการใหมภ่ายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ (ภายในวันที่ 29 มกราคม 2560) 
 การดําเนินการเพ่ือให้มีกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทน              
ผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ได้ดําเนินการมาตามลําดับ ดังน้ี 
 1. อธิการบดีได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556     
ตามข้อ 5 (3) และ (7)  ดังน้ี 
    (1) กรรมการตามข้อ 5(3) : ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก    
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการศูนย์ หรอืหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ               
จํานวน 2 คน ได้แก่ 
   - รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   - ผศ.ณฐัวุฒิ  สุวรรณทิพย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจากบุคคลภายนอก จํานวน 2 คน ได้แก่ 
   - นายสมควร  เรืองวุฒิ 
   - นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2559  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  
2559   ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
บุคคลจากข้าราชการสายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  เพ่ือทําหน้าที่
ดําเนินการสรรหาบุคคลจากขา้ราชการสายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  ข้อ 5(4) และ  
(5) : ข้าราชการสายวิชาการ จํานวน 2 คน และสายสนับสนุน จํานวน 1 คน 
  คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รูปแบบและวิธีการ
ดําเนินการสรรหาบุคคลจากขา้ราชการสายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่  27  ธันวาคม  2559                    
และคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2 (1/2560) เมื่อวันที ่ 23  มกราคม  2560 ได้พิจารณา 
รายช่ือที่บุคลากรเสนอ  เสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2560 (ประกอบระเบียบ
วาระน้ี) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย   
แทนคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที่เสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ประธาน 
 2. รองอธิการบดีที่ดูแลการบริหารงานบุคคล  รองประธาน 
 3. นายสมควร  เรืองวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 4. นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ ผู้แทนผู้บริหารฯ กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ ผู้แทนผู้บริหารฯ กรรมการ 
 7. ผศ.โสภณ  บุญล้ํา ข้าราชการสายวิชาการ กรรมการ 
 8. ดร.สมคิด  นาคขวัญ ข้าราชการสายวิชาการ กรรมการ 
 9. นายชัยณรงค์  พูลสิน ข้าราชการสายสนับสนุน กรรมการ 
 10. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
 11. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  กรรมการ                        
   และเลขานุการ 
 12. เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่จํานวน 2 คน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั มอํีานาจและหน้าที่ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556                 
ข้อ 8 และตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 
 4.2.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผูดํ้ารงตําแหน่ง     
                  บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 ที่กําหนด “ให้มีการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี” 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2559  
ระเบียบวาระที่ 4.2.2  โดยอาศัยอํานาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                       
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 ได้แต่งต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน
ของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 016/2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนราย
เดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  23  สิงหาคม  
2559 
 คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  26  กันยายน  2559 และคร้ังที่ 2/2559    
เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2559  มีมติให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. กรณี ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : คณะกรรมการฯ 
จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556                 
– พ.ศ. 2559) ประกาศ ณ วันที่  24  ตุลาคม  2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ ณ  วันที่  25  ธันวาคม  
2556” กับ “ประเด็นยุทธศาสตร์ “5 สร้าง 3 พัฒนา” ทีนํ่าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบแล้ว 
 2. กรณี  ผศ.สมพร  โตใจ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะกรรมการ ฯ  ใช้ผล                
การประเมินที่อธิการบดีประเมินในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบประเมินเช่นเดียวกับการประเมินผู้บริหาร                     
ทั่วไปตาม  “แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตําแหน่งรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการสถาบัน)”  
 คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที ่ 27  ธันวาคม  2559  ได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ที่กําหนดในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  26  กันยายน   
2559 (ภายหลงัจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมือ่วันที่  27  ธันวาคม  2559 ได้รับ
ทราบ “รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนโยบายกับแนวทางการแก้ปัญหา (พ.ศ. 2556 -2559) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”) ดังน้ี 
 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 
 สรุปการปรบัเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นขา้ราชการ 
ก. กรณี ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ผลการประเมนิในภาพรวมท้ัง 2 มิติ จํานวน 48 ตัวช้ีวัด พบว่าตัวช้ีวัดที่ บรรลุค่าเป้าหมาย จํานวน               
39 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 และรอผล             
การดําเนินงาน 1 ตัวช้ีวัด  คดิเป็นร้อยละ  2.08  คะแนนผลการดําเนินงานเท่ากับ  4.7021  คิดเป็นร้อยละ 
94.04 อยู่ในระดับดีมาก มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
5 สร้าง 3 พัฒนา 

มิติการประเมินประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินการ 
มิติ 1 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายกับแนวทางการ

แก้ปัญหา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2555-2559 

มิติที่ 2 
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนปฏบัิติ

ราชการประจําปี พ.ศ.2559 
ไม่

บรรลุ 
รอผล 
(N/A) บรรลุ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

 สร้างคน การผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 4 2  2 4.3470 

 สร้างบัณฑิต  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความ
เป็นเลิศ 

5 1  4 4.7630 

 สร้างความเป็นเลิศ การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

9 2  7 4.3141 

 สร้างศักยภาพสู่อาเซียน การแข่งขันในประชาคมอาเซียน  2 -  2 5.0000 

 สร้างระบบบริหารที่ดี การบริหารจัดการ  4   4 5.0000 
 พัฒนาภูมิปัญญาถ่ิน ภูมิ

ปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการ และการทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่
ชุมชน 

10 -  10 5.0000 

 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นนานาชาติ 

การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน
อาเซียน 

2 -  2 5.0000 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี  พัฒนาระบบบริหารจัดการแนว
ใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

9 3 1 5 4.2034 

 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 3 -  3 5.0000 

รวม 48 8 1 39 4.7021 16.67 2.08 81.25 

 
ตัวชี้วัดที่วัดผลการดําเนินงานรวม 48 สามารถดําเนินการบรรลคุ่าเปา้หมายจํานวน 39 ตัวชี้วัดคิดเปน็  
ร้อยละ 81.25 ไม่สามารถดําเนนิการบรรลุคา่เปา้หมาย จํานวน 8 ตัวชี้วัด  คิดเปน็ร้อยละ 16.67 ได้แก่ 

 

ยุทธศาสตร์ 5 สร้าง 3 พัฒนา / ตัวชี้วัด การดําเนินงาน ผลสําเร็จ 
เทียบ 100 %ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

สร้างคน   

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  25.00  22.81 91.24 
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  21.00   11.59 55.19 
สร้างบัณฑิต    

บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ  80.00   68.15 85.19 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

สร้างความเป็นเลิศ    

ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ  25.00         7.67 30.68 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
         (บาท/คน/ปี)  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์          60,000.00  45,731.18

63.84 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ    

 50,000.00  7,643.26

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         30,000.00  39,611.65

สร้างระบบบริหารที่ดี    

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80.00   72.82 91.03 

2.4.6  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  

งบประจํา 98.00   95.38
98.67 

งบลงทุน 82.00   85.26

2.4.8  การประหยัดนํ้า ระดับ 5.00   3.00 60.00 

ค่าเฉลี่ย 71.98 
 
• ร้อยละของความก้าวหน้าของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ เท่ากับ 71.98   
• คิดเป็นสัดสว่นร้อยละของความก้าวหนา้ของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ 8 ตัวชี้วัดกับค่าตัวชี้วัดที่บรรลุได้ (8x71.98%)  
เท่ากับ 5.758 ตัวชี้วัด   

 

หลักเกณฑ์วิธกีารประเมินผลการดําเนินงานตามความเชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร ์5 สร้าง 3 พฒันา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
• จํานวนตัวชีวั้ด 48 ตัวชี้วัด 
 1. ผลการดําเนินงานบรรลุผล จํานวน 39 ตัวช้ีวัด  
 2. ผลการดําเนินงานไม่บรรลุผล แต่มีความก้าวหน้าของงานตามตัวช้ีวัด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเทียบ
เป็นค่าตัวช้ีวัดที่บรรลุผลเท่ากับ 5.758 ตัวช้ีวัด 
 รวมผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วัดที่บรรลผุลและตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้า เท่ากับ (39+ 5.758)               
= 44.758 ตัวชี้วัด  คิดเปน็ร้อยละของความสําเร็จเท่ากับ 93.245 
 3. ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุและก้าวหน้า (ร้อยละ 93.245) เทียบสัดส่วนกับร้อยละ 6 ของกรอบการ
เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนตามระเบียบฯ ข้อ 11(1) เท่ากับ  93.245 x 6  =  ร้อยละ 5.594 
                                          100 
 4. จํานวนเงินที่จะใช้เลื่อนคา่ตอบแทนรายเดือนของ ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
   เงินค่าตอบแทนรายเดือนปัจจุบัน x 5.594 = จํานวนเงินที่ได้เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน 
             100 
                       95,120 x 5.594  =  5,321.01  บาท 
                              100 
                        ปรับเป็นจํานวนเต็มสิบ =  5,330  บาท  
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 

ข. กรณี ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 คณะกรรมการฯ พิจารณาจากผลการประเมินตาม “แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตําแหน่งรองอธิการบดี/คณบดี/
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการสถาบัน)” ที่อธิการบดีใช้ประเมินในฐานะผู้บังคับบัญชา ซึ่งใช้แบบขอ้ตกลงและ
ประเมินฯ น้ีสาํหรับผู้บริหาร (มีวาระ) ทุกตําแหน่ง ดังน้ี 
 1. อธิการบดีได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตาม “แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ผลดังน้ี 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน 
(1) 

น้ําหนัก 
(2) 

รวมคะแนน 
(1) x (2) 

1. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 0.84 70 58.80 
2. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 0.88 30 26.40 

รวม 100 85.20 
 
 2. ร้อยละของผลการประเมนิ (ร้อยละ 85.20) เทียบสัดสว่นกับร้อยละ 6 ของค่าตอบแทนรายเดือน
ก่อนเลื่อนตามระเบียบฯ ข้อ 11(1)  เท่ากับ   85.20 x 6  =  ร้อยละ 5.112 
                                      100 
 3. จํานวนเงินที่จะใช้เลื่อนคา่ตอบแทนรายเดือนของ ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560)  
   เงินค่าตอบแทนรายเดือนก่อนเลื่อน x 5.112=จํานวนเงินที่ใช้เลื่อนค่าตอบแทนรายเดือน 
                 100 
                      62,910 x 5.112 =  3,215.95 บาท 
                              100 
                        ปรับเป็นจํานวนเต็มสิบ =  3,220  บาท  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ  

มติที่ประชุม  
เห็นชอบปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ 
 (1) ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร้อยละ                 
5.594 ของค่าตอบแทนรายเดือนก่อนเลื่อนเท่ากับ 5,330 บาทต่อเดือน 
 (2) ผศ.สมพร  โตใจ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 5.112 ของค่าตอบแทน                 
รายเดือนก่อนเล่ือนเท่ากับ 3,220 บาทต่อเดือน 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 

 4.2.6 พิจารณาเลือกและเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารง 
         ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี  ตามความในมาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พ.ศ. 2547  ในวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2560  และการดําเนินการสรรหาอธิการบดี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ได้ดําเนินการมาตามลําดับแล้ว  ดังน้ี 
 ลําดับที่ 1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25                     
ตุลาคม  2559  ได้ประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยและกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีใน 4 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) เพ่ือเป็นกรอบในการเสนอช่ือ                
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามเอกสาร “ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559” 
 ลําดับที่ 2 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ตาม “ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559” และได้มีมติ 
เห็นชอบ “ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แทนอธิการบดีที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง  ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2560” ตามปฏิทินที่แนบระเบียบวาระน้ี 
 ลําดับที่ 3 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2559) ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.  2555  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559                      
ข้อ 9 โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559               
ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ดังน้ี 
  ก. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการสรรหา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2559 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่
29  ธันวาคม  2559  
  ข. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ 
การสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่  13  ธันวาคม  2559 
  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ได้ดําเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น  ดังน้ี 
    1. คุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
  เป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 
29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังน้ี 

(1)  สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับรอง และ 

(2)  ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับรองหรือเคยดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับรองหรือดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

 2. การแสดงวิสัยทัศนเ์บื้องต้น  
     ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ทีม่ีความสนใจเขา้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกรอกใบสมัครแสดงความจํานงที่จะแสดงวิสัยทัศน์เบ้ืองต้น   ณ  หอ้ง
สํานักงาน สภามหาวิทยาลัย  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามแบบที่
คณะกรรมการ สรรหาอธิการบดีกําหนด ภายในวันที่  19  ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก่อนเวลา  12.00  น.  และ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะพิจารณาให้ผู้ย่ืนความจํานงที่จะแสดงวิสัยทัศน์เบ้ืองต้น  ตามคุณสมบัติ                
ในข้อ  1  ได้แสดงวิสัยทัศน์เบ้ืองต้นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการ                
สรรหาอธิการบดี คนละไม่เกิน 20  นาท ี ในวันอังคาร ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  เวลา  09.00  น.               
เป็นต้นไป 
 3. การรับสมัคร 
  3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
   กรอกใบสมัครและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบ  ณ  สาํนักงานสภา
มหาวิทยาลัย อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่  21 – 26  
ธันวาคม  พ.ศ.  2559  ในวันและเวลาราชการ   
  3.2 หลักฐานในการสมัคร 
   ใบสมัครตามรูปแบบที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกําหนดที่กรอกข้อมูลการสมัคร
เรียบร้อยแล้วพร้อมหลักฐานต่อไปน้ี 

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและหรือแว่นตาดํา ขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป 
(ถ่ายไม่เกินหกเดือน) 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(3) สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร 
(4)  เอกสารแสดงถึงการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไมน้่อยกว่า                     

ห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
เอกสารข้อ 3.2 (2) - (3) ผู้สมัครจะต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

 4. การเสนอชื่อ 
  4.1 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
   ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
สุราษฎร์ธานีจะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีรายช่ือในประกาศคณะกรรมการ              
สรรหาอธิการบดี  เรื่องรายช่ือบุคลากรสังกัดหน่วยงานระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน  หรือเทียบเท่า และ
หน่วยงานในกํากับผู้มีสิทธ์ิเสนอความคิดเห็นในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
  4.2 การเสนอชื่อและวันเวลาในการเสนอช่ือ 
   ให้ผู้มสีิทธ์ิเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี  เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1  โดยดําเนินการ  ดังน้ี 
   (1) ลงลายมือช่ือรับแบบเสนอช่ือตามแบบเสนอช่ือที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
กําหนดที่ผู้อํานวยการสํานักงานคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบันหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานในกํากับ               
ในระหว่างวันที่ 21 – 26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)  

 

   (2) กรอกแบบเสนอช่ือ  เสนอช่ือบุคคลไม่เกิน  2  ช่ือ  แล้วใส่แบบเสนอช่ือลงในกล่องรับ
แบบเสนอช่ือ  ณ  สํานักงานคณบดีของคณะ/วิทยาลัย หรอืสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันหรือเทียบเท่า 
หรือหน่วยงานในกํากับ  ในระหว่างวันที่ 21 – 26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
  (3) ผู้มสีิทธ์ิเสนอช่ือฯ ที่ไปราชการ หรือลาศึกษาต่อ  ให้บันทึกใช้สิทธ์ิเสนอช่ือผู้สมควร                  
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวนไม่เกิน 2 ช่ือ  ส่งเป็นจดหมายปิดผนึก หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข)  
E-mail : sru.president.nomination@gmail.com  ในระหว่างวันที่ 21 – 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  ณ  
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
   (4) ให้คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน หรือเทียบเท่าและหน่วยงานในกํากับตรวจแบบ
เสนอช่ือและบันทึกแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรียง ลําดับตามตัวอักษร  
ส่งที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ณ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ช้ัน 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.  2559 ภายใน  เวลา 12.00 น.  
   ทั้งน้ี  ใหส้่งเอกสารลายมือช่ือผู้รับแบบเสนอช่ือและแบบเสนอช่ือที่มีผู้เสนอช่ือแนบ                 
มาพร้อมกับรายช่ือตามวรรคแรกด้วย 
 5. การส่งเอกสารข้อมูลประวัติ  ผลงาน  นโยบายและแนวทางการพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎรธ์านีในสี่ปขี้างหนา้ (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) 
 ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งข้อมูลเอกสารประมวลประวัติ 
ผลงาน นโยบายและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)  
ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหาฯ  ขั้นต้น  จํานวน  10  เล่ม  ภายในวันที่  
12  มกราคม  พ.ศ.  2560  
 6. การแสดงวิสัยทัศน ์
 ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และคณะกรรมการ             
สรรหาอธิการบดี  คนละไม่เกิน 30  นาท ีและตอบคําถามของบุคลากรที่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี  คนละ 3 คําถาม ในวันศกุร์ ที่  13  มกราคม  พ.ศ.  2560  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  
 7. การประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเ์ข้ารบัการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎรธ์าน ี
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผูไ้ด้รับการเสนอช่ือที่ตอบรับ
การทาบทามเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือประกาศรายช่ือบุคคล               
ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรายช่ือบุคคลที่คณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดีดําเนินการคัดเลือกให้มีจาํนวนไม่น้อยกว่าสองช่ือแต่ไม่เกินห้าช่ือเพ่ือเข้าเสนอแนวทาง                 
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในสี่ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ภายในวันที่  
16  มกราคม  พ.ศ.  2560 
 ลําดับที่ 4 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการปะชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  
2559  ได้ให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีฯ แสดงวิสัยทัศน์เบ้ืองต้นต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ  ห้อง GA104  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 18)  

 

ลําดับที่ 5 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  
พ.ศ. 2559  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี  ปรากฏว่ามีผู้ขาดคุณสมบัติ ฯ  จํานวน  1 คน  ได้แก่  นายวิมล พรหมแช่ม  เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ถึง 5 ปี และมผีู้สมคัรและผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นอธิการบดีฯ 
ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  จํานวน  27  คน และ
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดําเนินการทาบทามผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือ              
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยกําหนดให้ตอบรับหรือปฏิเสธ                 
การทาบทามฯ แจ้งมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ภายในวันที่ 5 มกราคม  2560                     
หากพ้นกําหนดดังกล่าวถือว่าได้รับทราบและขอสละสทิธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี 

  ผลการทาบทามผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือฯ ปรากฏว่ามีผู้ตอบปฏิเสธการทาบทาม 
จํานวน  23  คน  และตอบรับการทาบทาม  จํานวน  4  คน  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงออก                   
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องรายช่ือผู้สมัครและผู้รับการทาบทามเพ่ือเข้ารับการสรรหา                   
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  6  มกราคม  2560  โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
  (1) ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน 
  (2) นายธนสาร   เดชนะ 
  (3) ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล 
  (4) ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
  ลําดับที่ 6 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  เมื่อวันที่  13  มกราคม 2560  ได้ให้ผู้สมัครและผู้รับ 
การทาบทามเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทั้ง 4 คน แสดงวิสยัทัศน์              
ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ณ  ห้อง Auditorium  อาคารทีปังกร   
รัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และได้ประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่  13  มกราคม  2560    
เพ่ือพิจารณาข้อมูลประวัติ  ผลงานและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข้างหน้า               
(พ.ศ. 2560 – 2563) และพิจารณากลั่นกรองและคัดสรรแล้ว  มมีติให้ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเสนอวิสัยทัศน์
ต่อสภามหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน 4  คน  ตามรายช่ือเรียงตามลําดับอักษร  ดังน้ี 
  (1) ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน 
  (2) นายธนสาร   เดชนะ 
  (3) ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล 
  (4) ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังการเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี  (คนละ 
10 นาท)ี และพิจารณาเลือกและเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 การดําเนินการของสภามหาวิทยาลัยก่อนมีมติ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการก่อนมีมติ  ดังน้ี 
 1. ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (นายชัยราช  จุลกัลป์)  ได้แจ้งว่า  ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด  
ได้มีหนังสือขอสละสิทธ์ิเข้ารบัการพิจารณาเลือกและเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อสภามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 19)  

 

 2. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล  และ  ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด  ออกจากการประชุม                         
ในระเบียบวาระน้ี 
 3. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจับบัตรรายช่ือผู้เข้าเสนอวิสัยทัศน์ได้เรียงตามลําดับ ดังน้ี 
  ลําดับที่ 1  นายธนสาร   เดชนะ 
  ลําดับที่ 2  ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน 
  ลําดับที่ 3  ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล 
 4. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ (นายวิชัย  ศรีขวัญ) แจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ขอให้งดใช้                    
ข้อความในเอกสาร “ประมวลประวัติ  ผลงาน  แนวคิด  การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”                   
เล่ม 1 ของชุดเอกสารนําเสนอประกอบการพิจารณาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี 2560 – 2563 ของ ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน หน้า 35 หวัข้อ “มีแต่ผูค้นเอ่ยอ้างถึงอย่างช่ืนชม”  
ซึ่งมีลักษณะเป็นคํานิยมของ  นายวิชัย  ศรีขวัญ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งตาม                   
ความเป็นจริงท่านไม่ได้เขียนหรือจัดทําข้อความน้ีแต่อย่างใด  และฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ                        
แจ้งว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ซึ่งเป็นผู้จัดทําโดย                   
รวบรวมเรียบเรียงจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ ที่กล่าวถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวม  ในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือใช้ประกอบข้อมูลในการเข้ารบั 
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในปี พ.ศ. 2556 
 5. สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ัง ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง  เป็นกรรมการจับเวลาการแสดงวิสัยทัศน์ 
 6. สภามหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนโดยวิธีลับ  และนับ              
คะแนนโดยเปิดเผย (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.                  
2555  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) โดยแต่งต้ังกรรมการดําเนินการ  ดังน้ี 
  (1) ผศ.นรินทร ์ สุขกรี  และ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  เป็นกรรมการนับคะแนน 
  (2) ดร.พิชัย  สุขวุ่น  และ  ผศ.สุรินทร ์ สมณะ  เป็นกรรมการขีดคะแนน 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงลายมือช่ือรับบัตรลงคะแนนและลงคะแนนโดยวิธีลับ  และนับ                
โดยเปิดเผยปรากฏผลดังน้ี 
  ครั้งที่ 1 (ครั้งแรก) ผลการนับคะแนน  ดังน้ี 
  (1) ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน  11  คะแนน 
  (2) นายธนสาร  เดชนะ  -ไม่มีคะแนน- 
  (3) ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล 10  คะแนน 
  (ไม่ลงคะแนน 1 คน) 
  ครั้งที่ 2  ผลการนับคะแนน  ดังน้ี 
  (1) ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน  12  คะแนน 
  (2) นายธนสาร  เดชนะ  -ไม่มีคะแนน- 
  (3) ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล 10  คะแนน                 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติเลือก  ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  และเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 20)  

 

 4.2.7 พิจารณาเสนอและแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธกิารบดี  
ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

จะครบวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2560 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  24  มกราคม  2560 
(วันน้ี) มีระเบียบวาระเสนอเพ่ือ “พิจารณาเลือกและเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และเมื่อมีการเลือกผู้ที่จะเสนอเพื่อทรงพระกรุณา                   
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังดังกล่าวน้ันตามความในมาตรา 28 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 กําหนดให้ “อธิการบดีน้ันจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29” 
 กรณีดังกล่าวจะมีช่วงระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีอีกระยะ                
เวลาหน่ึง โดยในทางปฏิบัติจะเป็นกรณี “...ที่จะโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต้ังแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
เป็นต้นไป”  ซึง่การดําเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถกําหนดการท่ีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง                       
ผู้ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเลอืกให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ต้ังแต่วันที่                   
7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  ประกอบกับไม่มีผูดํ้ารงตําแหน่งรองอธิการบดีที่จะรักษาราชการแทน 
เน่ืองด้วยมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดว่า “เมื่ออธิการบดี
พ้นจากตําแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย” 
 เพ่ือให้มีอธิการบดีรับผิดชอบบริหารงานมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
และรองอธิการบดี ซึ่งตามความในมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
กําหนดให้ “สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเสนอและแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 7  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
แต่ทั้งน้ีไม่เกินวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  (ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน) 
 ก่อนดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระน้ี ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ได้ออกจากที่ประชุม 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเสนอและแต่งต้ัง  ผศ.สมทรง   นุ่มนวล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รักษา 
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แต่ทั้งน้ีไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 
 

 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                  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 21)  

 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี                  
และระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2560  มีมติเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  280 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ.  2560  มมีติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  122  คน   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดทํารายงานความก้าวหน้าการสําเร็จการศึกษา  โดยมขี้อมูลต้ังแต่จํานวน 
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา  มีผู้สําเร็จการศกึษาจํานวนเท่าใด  และยังไม่สําเร็จการศึกษา 
จํานวนเท่าใดในแต่ละสาขาวิชา  รวมทั้งให้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลยัฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  280  คน  และระดับบัณฑิต                
ศึกษา  จํานวน  122 คน  ดังน้ี 

1. ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     5   คน  
 2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน     2 คน 
 4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     2 คน 

5. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     1 คน 
 6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   จํานวน   112 คน 
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 เพื่อทราบเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552  และมหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการตามรายละเอียดการดําเนินการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบ 2 และผ่านคณะกรรมการพิจารณาตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2556 ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ เมื่อวันที่  29  กันยายน  2559  มีมติไม่ผ่านการประเมิน (หนังสือมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี แต่
งานวิจัยไม่ผ่านการประเมิน) 
 2. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  
2559 มีมติเห็นชอบตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 1 คอื ไม่ผ่านการประเมิน เน่ืองจากคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด กรณีการขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ซึ่ง
จะต้องมีผลการประเมินลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 2 ประเภท  ในระดับดี โดยมีรายละเอียด   
ดังน้ี 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 22)  

 

  (1) หนังสือ เรือ่ง การบัญชีการเงิน  มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  (2) งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของงานตรวจสอบภายในภายใต้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง : มุมมองผู้ตรวจสอบภายในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย ; คุณภาพ
งานวิจัยไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ได้มีหนังสือถึง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค ตามหนังสือบันทึกข้อความ (ลับ)   
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2559  และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค รับทราบหนังสือบันทึกข้อความดังกล่าวเมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  
2559 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค ได้มีหนังสือบันทึกข้อความเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย                 
เรื่อง ขอทบทวนผลการประเมินของผู้ทรงคณุวุฒิในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่  13  ธันวาคม  
2559  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอให้มีการทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 ข้อ 20 ตามเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน                   
การขอทบทวนที่แนบ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ                    
ในระดับรองศาสตราจารย์ ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค  และมอบคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิจารณา  
 มติที่ประชุม 
 1. รับทราบเรือ่งการขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์                      
ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค  และมอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 
 2. สภามหาวิทยาลัยฯ มอบให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการรับเรื่องการขอ                 
ทบทวนผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทนสภามหาวิทยาลัย 
   

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดให้มีการประชุมคร้ังที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดี                         
ที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


