
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 2/2560 

วันพฤหสับดี ที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  เวลา  10.00  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. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 

10. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

12. ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

13. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. ผศ.สุรินทร ์  สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
17. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  4. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  5. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชุม 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
    -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
 1. เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2560  อธิการบดีได้จัดการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้                        
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                     
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554  แทน  ผศ.สมทรง  
นุ่มนวล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า                   
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ซึ่งผลการดําเนินการ
เลือกต้ัง  ได้แก่  ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 2. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ “การเรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9” ในระหว่าง              
วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้พระราชภารกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9   
ณ  พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   โครงการช่ังหัวมัน  จังหวัดเพชรบุรี  และโครงการประตูระบายนํ้าคลอง                
ลัดโพธ์ิ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติพระราชภารกิจ                  
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความสํานึกในพระ                   
มหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9  และเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตประจําวัน                
และการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท  
 มติที่ประชุม 
  รับทราบ  และเสนอแนะให้ปรับปรุงรายละเอียดในโครงการ “การเรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาทในหลวง
รัชกาลที่ 9” ดังน้ี  
  1. ใหแ้ก้ไขคําว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  2. มหาวิทยาลยัควรสํารวจโครงการพระราชดําริที่ได้ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  3. ควรเพ่ิมจํานวนบุคลากรเป็น 500 คน โดยมอบอธิการบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดําเนิน
โครงการ 
  4. ควรปรับวาระ “หลักการและเหตุผล” ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  24 มกราคม  พ.ศ.  2560 ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2560 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่1/2560  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ประชุม                
มีมติ 
  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 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลยัได้ออก                        
คําสั่งฯ ที่ 0277/2560 เรื่องการแต่งต้ังและการให้ได้รับเงินเดือนตําแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
และออกคําสั่งฯ ที่0278/2560 เรื่องการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่                  
7 กุมภาพันธ์ 2560  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.2  พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง  ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ระดับชํานาญการ  สํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตําแหน่งเลขที ่025  
จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์                   
ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 9 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร์  ภาคบัณฑิต (Executive Law)  รุ่นที่ 9 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการรับนักศึกษาตามแผน
ต่อไป  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ที่ประชุม                 
มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย  ลงวันที ่24 มกราคม 2560 แล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้กอง                
การเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบปรับเลื่อน
ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ 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 
  นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องการปรับเลื่อนค่าตอบ แทนรายเดือนของผู้ดํารง                      
ตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 แล้ว 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้มหาวิทยาลยัทราบและมอบกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง
ดําเนินการแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาเลือกและเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุมมีมติเลือก  ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  และ                      
เสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.1/022 เรื่องเสนอ                 
ขอโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 แล้ว  และ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือไปยัง สกอ. เพ่ือดําเนินการต่อไปแล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาเสนอและแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ที่ประชุมมีมติเสนอ
และแต่งต้ัง  ผศ.สมทรง   นุ่มนวล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แต่ทั้งน้ีไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 001/2560 เรื่องแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 แล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่ง                  
คําสั่งให้กองการเจ้าหน้าที่แจง้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุม                         
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  280 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 122 คน 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากบัใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ                     
จัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 5.1 เพ่ือทราบเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ที่ประชุม 
มีมติ 

1. รับทราบเรือ่งการขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์                      
ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค  และมอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 2. สภามหาวิทยาลัยฯ มอบให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการรับเรื่องการขอ                 
ทบทวนผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแทนสภามหาวิทยาลัย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว  เพ่ือเสนอเรื่องให้คณะ                 
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที ่1/2560 ระเบียบวาระที่   
             4.2.6  เรื่องพิจารณาเลือกและเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารง 
             ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําข้อเสนอแนะจากประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้แก้ไขข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ดังน้ี  
 (1) ควรปรับปรุงข้อบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  คณบดี  ผูอํ้านวยการ                  
สํานัก/สถาบัน  โดยควรกําหนดคํานิยามคําว่า “บุคลากร” ให้เหมือนกันในข้อบังคับที่เก่ียวกับการสรรหา
ดังกล่าว โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท และให้แสดงเจตนารมณ์ของการกําหนดคํานิยามและข้อบังคับ
ดังกล่าวให้ชัดเจน 
 (2) ควรกําหนดระยะเวลาการสรรหาผู้บริหารให้มีช่วงเวลานานข้ึน เพ่ือให้กระบวนการและขั้นตอน 
มีประสิทธิภาพ 
 (3) ควรปรับปรุงข้อบังคับโดยให้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบันให้มีความชัดเจน 
 มติที่ประชุม  
 มอบคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ  ปรังปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  คณบดี  ผูอํ้านวยการสํานัก/สถาบัน   

 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
         -ไม่มี- 
 

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 

        -ไม่ม-ี 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
                   -ไม่ม-ี 
 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมือ่วันที่  24  มกราคม                       
พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 มมีติเลือก ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน และเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณา              
โปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และระเบียบวาระที่               
4.2.7 ได้มมีติแต่งต้ัง  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ให้รักษาราชการ                      
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป                           
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แต่ทั้งน้ี                      
ไม่เกินวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  2560     
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  “มาตรา 45 ใหผู้้รักษาราชการแทนตามท่ี                         
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรแีต่งต้ัง 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่                   
กรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย”  
 กรณีดังกล่าว  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคณุสมบัติตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง                          
ตําแหน่งรองอธิการบดีตามรายช่ือและข้อมูลประวัติที่เสนอในระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามท่ีผู้รักษา                    
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา  จํานวน 4 ตําแหน่ง  ทั้งน้ีไม่เกินจํานวนตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภา                       
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์                   
2556 (จํานวน 6  ตําแหน่ง) 

ทั้งน้ี  ก่อนดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระน้ี  อธิการบดีแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ                           
แก้ไขประวัติบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
 1. ประวัติฯ ของ ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ   
  (1) ข้อ 4 ประวัติการศึกษา ให้ตัดความว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต อยู่ระหว่างนัดสอบดุษฎีนิพนธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560” ออก 
  (2) ข้อ 5 ให้ตัดความว่า “คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ออก 
  (3) ข้อ 6.2 แก้ไขข้อความจาก “28 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์”  
เป็น “28 กุมภาพันธ์ 2557 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์” 
 2. ประวัติฯ ของ ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช 
  (1) ข้อ 5 ให้ตัดความว่า “รองอธิการบดี” ออก 
  (2) ข้อ 6.2 แก้ไขข้อความจาก “พ.ศ. 2557 ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร” เป็น “พ.ศ. 2557                   
– 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร” 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 3. ประวัติฯ ของ ดร.เอนก  สุดจํานงค์ 
  (1) ข้อ 5 ให้ตัดความว่า “ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ออก 
  (2) ข้อ 6.2 แก้ไขข้อความจาก “พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน  ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                       
ทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” เป็น “พ.ศ. 2558 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ตําแหน่ง                      
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. เมื่ออธิการบดีออกคําสั่งมอบหมายงานให้แก่รองอธิการบดีทั้ง 4 รายแล้ว ควรให้ภาระงาน                           
ครบทุกภาระงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ระเบียบวาระ                         
ที่ 3.1.2 (1) และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 2. ควรดําเนินการออกข้อบังคับกําหนดคุณสมบัติอ่ืนและลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่ง 
อธิการบดีและรองอธิการบดีตามท่ีมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้                        
อํานาจไว้ 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบประวัติของบุคคลที่รักษาราชการแทนอธิการบดีแนะนําให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  โดยทุกคนมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราช                   
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่วนคุณสมบัติอ่ืนและลักษณะต้องห้ามยังไม่มีการออกข้อบังคับ 
กําหนดไว้ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลตามที่ ผูช่้วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แนะนําให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
 1. ผศ.จิตรดารมย์   รัตนวุฒิ 
 2. ดร.บรรเจิด   เจรญิเวช 
 3. ผศ.ดร.มารสิา   อินทวงศ์  
 4. ดร.เอนก   สุดจํานงค์ 
 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รบัค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตาม               
ระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด  
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ               
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
     

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเปน็เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่  29  มกราคม 
2556  ได้มีมติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  พูนเอียด  ตําแหน่งรองอธิการบดี  โดยคําแนะนํา              
ของอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่                          
008/2556  ลงวันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2556) และต่อมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  พูนเอียด                          
ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ตามการพ้นจากตําแหน่งของอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  24  มกราคม                     
2560  ได้แต่งต้ัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล  ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย                              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 (วันน้ี)  ได้มีมติแต่งต้ัง  ดร.บรรเจิด 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

เจริญเวช  ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ต้ังแต่วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป  และ                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แนะนําต่อสภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือแต่งต้ัง  ดร.บรรเจิด  เจริญเวช  ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแต่งต้ัง  ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช   ตําแหน่ง                 
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช  ตําแหน่งรองอธิการบดี   โดยคําแนะนําของ                               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ               
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      -ไม่ม-ี     
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการเลือกต้ังกรรมการสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผูดํ้ารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราช  
  บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

ตามท่ี  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
สุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน                       
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการเลอืกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ลงวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  ได้ขอลาออก                  
จากตําแหน่งดังกล่าว  ต้ังแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2560  ได้แต่งต้ัง ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ให้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีฯ  ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2560 เป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3)    
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการตามข้อ 5 (2) 
แห่งข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้ได้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล 
 ผลจากการดําเนินการเลือกต้ังตามข้อบังคับดังกล่าว  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2560  ได้ผู้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีและหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ได้แก่  
ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ทั้งน้ีอธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผล                  
การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

2560 และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ ดร.จิราพร วัฒนศรีสนิ 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 สภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคาร ที่ 21  กุมภาพันธ์  2560                  
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


