
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 12/2559 
วันอังคาร ที่  27 ธันวาคม  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. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย 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.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

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

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

20. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 

21. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม   
  1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  นายวิษณุ  แก้วมีวงษ์ นิติกร 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 2.  นางธิดารัตน์  มาตรแสง นิติกร 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.9 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้กล่าวอวยพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560  แด่กรรมการสภา                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมอบหนังสือคําสอนของพุทธทาสภิกขุ เรื่อง “แก่นพุทธศาสตร์” กับ              
การนําหลักคําสอนของพุทธทาสภิกขุ เรื่อง “แก่นพุทธศาสตร์” เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ  
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2559  อธิการบดีได้จัดการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้                        
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                     
ตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 แทน ดร.พวงเพ็ญ                     
ชูรินทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า                   
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ซึ่งผลการดําเนินการ
เลือกต้ัง  ได้แก่  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
 
     



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2559 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2559 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่11/2559  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการ                     
สายวิชาการ และข้าราชการสายสนับสนุนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากขา้ราชการ
สายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากขา้ราชการ                  
สายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แล้ว   คณะกรรมการสรรหาบุคคล               
จากข้าราชการสายวิชาการและข้า ราชการสายสนับสนุนเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ                     
ในคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันที่                     
27 ธันวาคม 2559  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและให้ความเหน็ชอบปฏิทิน             
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี   

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559  แล้ว   

เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  กรรมการสรรหาอธิการบดีประเภทผู้แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 2 คน ได้แก่  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช และ นายสมพร  ใช้บางยาง                   
และประเภทผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒิในท้องถิ่น 1 คน ได้แก่  นายแพทย์บรรจบ   มานะกุล  ได้ประชุมเพ่ือเลือก
ประธานและรองประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 7 วรรคสอง ความว่า  “ให้กรรมการ (1) และ (2) เลือกกันเอง เพ่ือทําหน้าที่ประธานหน่ึงคนและรอง
ประธานหน่ึงคน” ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช  เป็นประธาน  และ นายแพทย์บรรจบ  
มานะกุล เป็น รองประธาน 
 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ได้ออก
ประกาศฯ จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

         (1) เรื่องวิธีการและขั้นตอนในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
         (2) เรื่องการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
         (3) เรื่องรายช่ือบุคลากรสังกัดหน่วยงานระดับคณะ สาํนัก สถาบัน หรือเทียบเท่าและหน่วยงาน               
ในกํากับผู้มีสทิธ์ิเสนอความคิดเห็นในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

4. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้                        
ช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินการสรรหาอธิการบดี และใหผู้้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาอธิการบดีได้แสดงวิสัยทัศน์
เบ้ืองต้น (คนละไม่เกิน 20 นาที) ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้อง GA104 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม  พ.ศ.  ....  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย               
กองทุนอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. ....  ที่ประชุมมมีติ 
       1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการเรียนร่วม  พ.ศ. 2559   
      2. เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษา
นักศึกษาพิการ พ.ศ. 2559 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม                       
พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. 2559 แล้ว และ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสง่ข้อบังคับ/ระเบียบให้มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือมอบกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการ
ตามข้อบังคับ/ระเบียบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี  นายอนุรัตน์  แพนสกุล  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการขณะ
ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร : กรณี  นายอนุรัตน์  แพนสกุล ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คือ ค่าตอบแทน
เริ่มต้น  40,000  บาท  รวมค่าตอบแทนตําแหน่งผู้อํานวยการ 20,000  บาท  รวมเป็นเงิน  60,000  บาท                 
(หกหมื่นบาทถว้น)  
  นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ  เรื่องกําหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศ                 
ให้มหาวิทยาลยัทราบเพ่ือมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการ  
แล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ  ที่ประชุมมีมติ 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์   

2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน  2559 และประกาศ สภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2559 แล้ว และสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้คณะครุศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ทราบเพ่ือดําเนินการแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเลือกและแต่งต้ัง  
ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ  ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2559   
เป็นต้นไป 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 019/2559 เรือ่งแต่งต้ังคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2559  แล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้
มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้ว
เสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  34 คน   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการออกหลักฐาน                 
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต
ต่อไป  (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 8/2559  เมือ่วันที่  27  ธันวาคม                  
พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาผลการดําเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2555 – 2559) 
และมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และได้พิจารณารายละเอียด  ดังน้ี 
 1. การบริหารจัดการในการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 2. การบริหารจัดการตัวช้ีวัดด้านการวิจัย 
 3. อาจารย์มีศกัยภาพเพ่ิมขึ้นด้านการวิจัยที่จะสามารถรับทุนวิจัยจากภายนอกได้ 
 4. อาจารย์มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้นจากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการ               
ทั้งระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเน่ือง 
 และใหส้ถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําข้อมูลการบริการจัดการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
โดยจําแนกข้อมูลเป็นระดับคณะ และหลักสตูรเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 

 3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  27  
ธันวาคม  2559 มมีติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัดนโยบายกับแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  และมีข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน  ดังน้ี 
 1. ควรเร่งรัดสนับสนุน และสง่เสริมการจัดทาํผลงานทางวิชาการเพ่ือการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ                  
ให้บรรลุตามแผนมากข้ึน 
 2. ควรเร่งรัดการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
คุณวุฒิอาจารย์ปริญญาโทให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น  
 3. ควรเร่งรัดการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนหรือการนําไปใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น รวมถึงให้คณะได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ทุกไตรมาส 
 4. ควรเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างงบลงทุน ต้ังแต่กระบวนการงบประมาณผ่าน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจําปีวาระ 2 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยควรส่งนักวิจัยลงไปสํารวจและพบปะกับชุมชนเพ่ือทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  
และการแก้ไขปัญหาในชุมชน  เพ่ือจะได้ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงเพ่ือมากําหนด 
เป็นหัวข้อการวิจัยที่สามารถพัฒนาชุมชน และยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ 
 2. ตัวช้ีวัดเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิต ได้ร้อยละ 72.82 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์การ
ประเมิน  มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดว่าบุคลากรมีความต้องการในส่วนใดเพ่ือวางแผนดําเนินการ                  
แก้ไขปัญหานัน้ๆ  ต่อไป  
 

 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 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556 
ได้แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งคณบดี ของคณะที่ประกาศจัดต้ังตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่  1  มีนาคม  2548  และส่วนงาน
ภายในตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย การจัดต้ัง การบริหารและการดําเนินงานของ
ส่วนงานภายใน  พ.ศ.  2552  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 016/2556  ลงวันที่  27  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

กุมภาพันธ์  2556 และจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี  ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560 ได้แก่ 
 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  โตใจ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี  
พ.ศ.  2555  ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยให้ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน ก่อนคณบดีจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีดังกล่าวเพ่ือดําเนินการ    
สรรหาคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกและแต่งต้ังต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
  (2) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
   จากคณาจารย์ประจํา 
  (3) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา   
  16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  พ.ศ. 2547 กรรมการ 
  (4) อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
  (5) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์ผู้แทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
  (6) ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม ผู้แทนคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
  (7) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
  (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (9) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่  ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556  ให้ได้บุคคลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
  (2) ดร.พิชัย  สุขวุ่น ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
  จากคณาจารย์ประจํา  
  (3) รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา   
  16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  พ.ศ. 2547 กรรมการ 
  (4) อาจารย์กฤตภาส จินาภาค  ผู้แทนคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
  (5) ดร.ไซนีย๊ะ  สะมาลา ผู้แทนคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
  (6) ดร.พงษ์ศักด์ิ  นพรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

  (7) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
  (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (9) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์               
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 ให้ได้บุคคลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
  (2) อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
  จากคณาจารย์ประจํา  
  (3) ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา   
  16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  พ.ศ. 2547  กรรมการ 
  (4) ดร.แกล้วทนง  สอนสังข ์ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
  (5) ดร.ปารุษยา  เกียรติคีร ี ผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
  (6) อาจารย์พจนาถ ขอประเสริฐ  ผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
  (7) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการ 
  (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (9) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่  ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 ให้ได้บุคคลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 4. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
  (2) ผศ.สรุินทร ์ สมณะ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
  จากคณาจารย์ประจาํ  
  (3) ผศ.สมทรง  นุ่มนวล ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา   
  16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  พ.ศ. 2547 กรรมการ 
  (4) อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (5) ผศ.สทิธิกร  ศักด์ิแสง ผู้แทนคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (6) อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ ผู้แทนคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (7) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
  (8) ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (9) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่  ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2556 ให้ได้บุคคลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสาํนัก 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์                

2556  ได้แต่งต้ังผู้อํานวยการสํานัก ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 (คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ที่ 015/2556  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2556)  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4  ปี                    
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.   
2551 ข้อ 7 วรรคสาม ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.  
2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   ขอ้ 7  กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการ  โดยให้ดําเนินการ “ภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่ผู้อํานวยการจะครบวาระหรือ
หลังจากผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งภายในหกสิบวันแลว้แต่กรณี”  
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพ่ือสรรหา
บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการแทนผู้พ้นจากตําแหน่ง 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
  (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
  (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธาน 
  (3) นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร  กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
  (4) อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  (5) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3) 
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   พ.ศ. 2547 กรรมการ 
  (6) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
  (7) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (8) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้าที่ ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้ครบวาระ
การดํารงตําแหน่งตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าสว่นราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2557  เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังน้ี 
  (1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
  (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธาน 
  (3) ผศ.นรินทร ์ สุขกร ี กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
  (4) ผศ.สรุินทร ์ สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

  (5) ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3)   
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  พ.ศ. 2547 กรรมการ 
  (6) หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
  (7) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (8) เจ้าหน้าที่สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที่  ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แทนผู้ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หวัหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือก
และแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรพัย์สนิ แทนผูพ้้น                
        จากตําแหน่ง  

  ด้วย  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์   ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้ครบวาระการดํารง                        
ตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที ่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559  จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่ง                          
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                         
และกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สนิ (ตามประกาศสภาฯ (ฉบับที่ 004/2559) ลงวันที่                 
22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไปพร้อมกันด้วยน้ัน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา                   
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554                   
เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2559  และประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง                 
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  แทน ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ จาก                  
ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และหวัหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
คณะซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ได้แก่ ผศ.สมทรง นุ่มนวล 
 เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สินเป็นไป               
ด้วยความเรียบร้อยและครบองค์ประกอบ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  เป็น
กรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณและทรัพย์สิน แทน  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์  ผูพ้้นจากตําแหน่ง 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 
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 4.2.4 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบคุลากร  
                  พ.ศ. .... 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(1) 1.11/ว.472 ลง 
วันที่  12  เมษายน  2559  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. 2558 โดยให้รัฐมนตรีผู้รกัษาการสั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบกฎหมายลําดับรองที่ได้ใช้บังคับ
มาเป็น เวลา 5 ปี นับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ (8 กันยายน พ.ศ. 2558) แจ้งทบทวนกฎหมายดังกล่าว 
ซึ่งมหาวิทยาลยั  ได้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแล้ว 

สําหรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 ได้ใช้
บังคับมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548  จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาใช้บังคับ 10 กว่าปี ทําให้ความในข้อบังคับ              
ไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์การพัฒนาบุคลากรในขณะน้ี  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  ข้อ 17 ที่กําหนด                 
ให้การจัดต้ังกองทุนจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ออกเป็นระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบ              
จากสภามหาวิทยาลัย 
 กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 12/2559       
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559  จึงเห็นชอบให้จัดทํา  “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่  27  
ธันวาคม 2559 ได้ประชุมพิจารณาจัดทําร่างระเบียบดังกล่าว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุน
พัฒนาบุคลากร  พ.ศ. .... เพ่ือใช้บังคับต่อไป  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวิทยาลยัพิจารณาแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร  พ.ศ. .... ดังน้ี 
 1. ความในข้อ 10 (3) ควรแก้ไขเป็น “(3) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนและจัดทํา
รายงานประจําปีและฐานะการเงินของกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ” 
 2. ความในข้อ 10 (4) ควรเพ่ิมต่อท้ายความว่า “...ทั้งน้ี  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเงิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556” 
 3. ควรเพ่ิมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในข้อ 10 ความว่า “เสนอกรอบงบประมาณของกองทุน
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติทุกต้นปีงบประมาณ” 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2559 
โดยให้แก้ไขระเบียบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และเสนอกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย) ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
    

 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
                  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

ด้วยมีกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่อยู่ในข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                  
เช่น ตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประกอบกับการบริหารงาน
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บุคคลบางกรณีมีระเบียบ ขอ้บังคับ กฎหมายได้กําหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว การบริหารงานบุคคลดังกล่าว                   
จึงเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ 
 เพ่ือให้การดําเนินการในการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา) สามารถตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่  6/2559  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2559  จงึได้พิจารณาเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ....  และ
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ (ตาม ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
ฉบับที่ 005/2559 เรื่อง ลงวันที่  22  มีนาคม  2559) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  
2559  ได้มีมติ “เห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ” 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2559                
มีมติให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ พิจารณาปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ศึกษาข้อมูลระเบียบเก่ียวกับการลา  หากมีกฎหมายข้อไหนที่มีลักษณะคล้ายกันให้นํามาใช้                 
โดยอนุโลม และแสดงเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติมที่เป็นข้อกฎหมายให้ชัดเจน 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม  2559 ได้พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แล้ว  มีมติ “..............................................” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... เพ่ือใช้บังคับต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขข้อบังคับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ  และส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  
 

 4.2.6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  

พ.ศ.  2559  ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 2  ราย  ได้แก่   

1. นางไซนีย๊ะ  สะมาลา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา  สังกัด                  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
 2. นายกรณ์  กรภัทร์ชัยกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา  สังกัด               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2559 วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 มีมติเห็นชอบให้เสนอ             
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 2  ราย  ได้แก่ 

1. นางไซนีย๊ะ  สะมาลา  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
 2. นายกรณ์  กรภัทร์ชัยกุล  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามเสนอ  

มติที่ประชุม  
1. อนุมัติแต่งต้ัง นางไซนีย๊ะ  สะมาลา  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา                

ต้ังแต่วันที่  12  มิถุนายน  2558   
2. อนุมัติแต่งต้ัง นายกรณ์  กรภัทร์ชัยกุล  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา  

ต้ังแต่วันที่  4  ตุลาคม  2559 
 

 4.2.7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบการก่อสร้างอาคาร  
    วิทยาการจัดการ 1 หลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินก่อหน้ีผูกพันและขยายระยะเวลาการก่อหน้ีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง ที่คณะรฐัมนตรีอนุมัติไว้เดิม 157,500,000 บาท เป็นวงเงิน 
169,470,000 บาทต่อคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ศธ. 0561/0965 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และได้
ดําเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 เป็นปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2561 ในวงเงินงบประมาณ 169,470,000 บาทตามหนังสือ ศธ.0561/2448 ลงวันที่ 26 
ตุลาคม 2559  โดยสํานักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง ในราคาค่าก่อสร้างในส่วนที่เหลือ                    
ที่จะดําเนินการก่อสร้างให้แลว้เสร็จในวงเงิน 139,800,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน  โดยให้ใช้
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 122,853,000 และเงินนอกงบประมาณสมทบ จํานวน 
16,947,000 บาท  และขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้ประสานผู้รับจ้างเพ่ือเซ็นสัญญาการก่อสร้างภายในเดือน             
ธันวาคม 2559 แล้ว  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมียอดเงินคงคลัง ณ วันที่ 15  ธันวาคม 2559  จํานวน 444,452,908.59                    
บาท  และขออนุมัติเงินคงคลัง (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) เพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ                 
1 หลัง  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จํานวน 16,947,000 บาท และคงเหลือเงินคงคลัง  จํานวน  
427,505,908.59 บาท  โดยได้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน ในการ                  
ประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2559  พิจารณาแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ              
การก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 16,947,000 บาท                 
(สิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารวิทยาการต่อไป 

มติที่ประชุม 
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 16,947,000 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)                        
 

 4.2.8 เพื่อทราบและพิจารณาการดําเนินการกรณีสัง่ลงโทษไล่ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
                 อุดมศึกษาออกจากราชการ (ลับ)  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ประชุมระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระ (ลับ)  
 

 4.2.9 พิจารณาตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ตามหนังสือสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
                  ลับ ที่ ศธ 0592(3)3.21/12177 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ลับ) 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ประชุมระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระ (ลับ) 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

 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  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  มีมติ                    
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จาํนวน  203 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2559 เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  มมีติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  47  คน   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  203  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวน  47  คน  ดังน้ี 

1. ปริญญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต    จํานวน     1   คน 
2. ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน    26   คน  

 3. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    11 คน 
 4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     5 คน 

5. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     3 คน 
 6. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     1 คน 
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผูดํ้ารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราช  
  บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 ตามท่ี ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       
จากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ   
เทียบเท่าคณะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2558 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 034/2555 ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2555)               
ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2559 จึงมผีลให้ ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3)    



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการตามข้อ 5(2) 
แห่งข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้ได้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ 
 ผลจากการดําเนินการเลือกต้ังตามข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2559  ได้ผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีและหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระได้แก่  ผศ.สมทรง  
นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ทั้งน้ีอธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่  2  ธันวาคม  
2559 และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ให้มผีลต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
    

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดให้มีการประชุมคร้ังที่ 1/2560 ในวันอังคาร ที่ 
24  มกราคม  พ.ศ.  2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยั                          
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


