รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 3/2560
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-----------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
5. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรญ
ั ทวี
7. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
8. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
9. นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
10. ผศ.สมทรง นุม่ นวล
11. ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์
12. ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
13. ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
14. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

15. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
16. ผศ.สุรินทร์ สมณะ
17. ดร.พิชัย สุขวุ่น
18. ผศ.นรินทร์ สุขกรี
19. ดร.บรรเจิด เจริญเวช

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รองอธิการบดี

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
2. รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
3. นายสมพร ใช้บางยาง
4. นายจรูญ อินทจาร
5. อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา

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

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. นางสุพรรณี อนุกูล
2. ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
3. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
4. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
5. ผศ.สุรินทร์ สมณะ
6. อาจารย์นนทชัย โมรา
7. ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
8. ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์
9. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
10. ดร.พิชัย สุขวุ่น
11. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.2.3
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 และ 4.3
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะครุศาสตร์ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะนิติศาสตร์ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะนิติศาสตร์ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.5
ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ระเบียบวาระที่ 4.2.6
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องทีป่ ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ
1. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 อธิการบดีได้จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ดร.มาริสา
อินทวงศ์
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
และผู้อํานวยการศูนย์ ได้แก่ ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
2. สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ตามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แนะนํา (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 002/2560 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และให้มหาวิทยาลัยแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบการมอบหมายภาระงานให้แก่
รองอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไปนั้น
รักษาราชการแทนอธิการบดีได้มอบหมายงานให้รองอธิการบดีเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลงาน
และหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
1.1 ดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและงานนิติการ
1.2 กํากับดูแลหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาและงานนิติกร
1.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(2) ดร.บรรเจิด เจริญเวช
2.1 ดูแลงานด้านบริหาร งานด้านทรัพยากรมนุษย์ และงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
2.2 กํากับดูแลหน่วยงานกองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองตรวจสอบภายใน
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
2.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(3) ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์
3.1 ดูแลงานด้านแผนและงบประมาณ งานวิเทศสัมพันธ์และงานวิจัย
3.2 กํากับดูแลหน่วยงานกองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา และงานวิเทศสัมพันธ์
3.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(4) ดร.เอนก สุดจํานงค์
4.1 ดูแลงานด้านวิชาการ งานด้านบริการวิชาการและงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.2 กํากับดูแลหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)

4.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
ส่วนสํานักจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้กํากับดูแลโดยอธิการบดี
จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบการมอบภาระงานให้แก่รองอธิการบดี
มติที่ประชุม
รับทราบ และเสนอแนะให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีทําหน้าที่รักษาราชการแทน
เมื่ออธิการบดีไม่อยู่หรือไปราชการเรียงลําดับไว้และให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนกันได้ในกรณีที่
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัตริ าชการได้
เรื่องทีป่ ระธานให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตปรับระเบียบวาระการ
ประชุม และการพิจารณา
1. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้นําเรื่องพิจารณาการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีก่อนโปรดเกล้าฯ เป็นระเบียบวาระที่ 4.2.1 (ลับ)
2. ปรับระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดี และ 4.2.2 พิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการสํานัก เป็นระเบียบวาระที่ 4.2.5 และ 4.2.6 และให้ปรับระเบียบวาระหลัง 4.2.2 เลือ่ นขึ้นมา
ตามลําดับ
3. ขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ก่อน
พิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.5 และระเบียบวาระที่ 4.2.6
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560 ระเบียบวาระ
ที่ 4.2.6 เรื่องพิจารณาเลือกและเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติมอบคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอ
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่
21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณา ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
สํานัก/สถาบัน (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมพิจารณา
ตรวจสอบประวัติของบุคคลที่รักษาราชการแทนอธิการบดีแนะนําให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดี โดยทุกคนมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ส่วนคุณสมบัตอิ ื่นและลักษณะต้องห้ามยังไม่มีการออกข้อบังคับกําหนดไว้ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แนะนําให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้
1. ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
2. ดร.บรรเจิด เจริญเวช
3. ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์
4. ดร.เอนก สุดจํานงค์
โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 002/2560 เรื่องแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้นายกสภาฯ ลงนามแล้ว และฝ่ายเลขานุการสภาฯ ส่งคําสั่ง
ให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.บรรเจิด เจริญเวช ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 003/2560 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้นายกสภาฯ ลงนามแล้ว และฝ่ายเลขานุการสภาฯ
ส่งคําสั่งให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกีย่ วข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการพิจารณาการบริหารจัดการอาคารจําหน่ายและแสดงสินค้า
ของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2559 ระเบียบวาระที่ 6.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ขอหารือเกี่ยวกับ.... (2) การบริหารจัดการอาคาร
จําหน่ายและแสดงสินค้า จํานวน 36 ห้อง ณ บริเวณซอย 1 ด้านข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก
สัญญาการเช่าระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้เช่าอาคารดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบให้
มหาวิทยาลัยฯ จัดทําข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่
1296/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาทบทวนกระบวนการและ
วิธีการดําเนินการก่อนที่จัดดําเนินการจัดทําสัญญาเช่าฉบับใหม่กับคู่สญ
ั ญา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
27 กันยายน 2559 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาข้อมูลที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ได้สรุปให้เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กรณีการดําเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ควรดําเนินการรื้อถอนในส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเติมเมื่อหมดพันธะการเช่า หรือเจรจากับผู้เช่า
2. กรณีการให้เช่าอาคารทั้งหมดควรดําเนินการทําสัญญาเช่าใหม่ให้ถูกกฎหมาย ทั้งรูปแบบและ
เนื้อหาของสัญญาเช่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นธรรมโดยเร็ว
3. กรณีร้านสะดวกซื้อควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและสัญญาในการก่อสร้างเพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่การเช่า
จากร้านขายยาเดิมแล้วดําเนินการให้ถูกต้อง
4. กรณีที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควรให้ผู้รับผิดชอบและมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการออกระเบียบ
ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติให้ครบถ้วน
5. การเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้มหาวิทยาลัย (ผู้รบั ผิดชอบ) ไปดําเนินการให้เสนอความเป็นมาของโครงการให้ชัดเจน ครบถ้วน
เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
บัดนี้คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน ได้พิจารณาและให้ข้อสังเกตและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารจําหน่ายและแสดงสินค้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมอบกองตรวจสอบภายในจัดทํา
แผนเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับสัญญา รายได้ และผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ที่ได้รับ
3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง
-ไม่มี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไม่ม-ี

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไม่ม-ี
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีก่อนโปรดเกล้าฯ
สภามหาวิทยาลัยให้ประชุมระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระ (ลับ)
4.2.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป ระดับชํานาญการ” ได้ยื่นขอเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตําแหน่ง
“บุคลากร ระดับชํานาญการ เพื่อให้ตําแหน่งตรงกับภาระงานที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่
ก.พ.อ. กําหนด” จํานวน 2 ราย คือ
1. นางธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ อัตราเงิน
เดือน 35,390 บาท ตําแหน่งเลขที่ 009 ขอเปลี่ยนตําแหน่งเป็นตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ
2. นางสาวสุรีพร สุขเยาว์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ อัตราเงินเดือน
29,220 บาท ตําแหน่งเลขที่ 003 ขอเปลี่ยนตําแหน่งเป็นตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 6
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และ
การตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกองกลางเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี จากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชํานาญการ เป็นบุคลากร
ระดับชํานาญการ ทั้ง 2 ราย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรมอบกองการเจ้าหน้าที่สํารวจภาระงานของบุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงตามตําแหน่ง
หรือไม่เพื่อเปลี่ยนตําแหน่งของบุคลากรให้ตรงตามภาระงาน
มติที่ประชุม
อนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
สํานักงานอธิการบดี “เพื่อให้ตําแหน่งตรงกับภาระงานที่ได้ปฏิบัติ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.อ.
กําหนด” จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ ตําแหน่งเลขที่ 009 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ
เปลี่ยนเป็นตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ
2. นางสาวสุรีพร สุขเยาว์ ตําแหน่งเลขที่ 003 เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ
เปลี่ยนเป็นตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ
4.2.3 พิจารณางดการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ลับ)
สภามหาวิทยาลัยให้ประชุมระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระ (ลับ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต
ด้วยในเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้ประสบอุทกภัยน้ําท่วม
ฉับพลันในหลายพื้นที่ จึงทําให้บ้านเรือน และทรัพย์สินเกิดความเสียหาย และนักศึกษาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยดังกล่าว จึงได้ทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัย
เพื่อขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อไปอีก 3 เดือน คือ
จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตามลําดับ ดังนี้
1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
มีมติให้ขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในการอนุมัติการขอขยายเวลาของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบขยาย
เวลาการสําเร็จการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) การขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาจะต้องอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย จะต้องสําเร็จการศึกษาภายใน
3 เดือน และจะต้องมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
(2) ให้เพิ่มเติมสาเหตุของการขอขยายเวลาให้มีความหลากหลาย
(3) ให้แนบบันทึกการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคล
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อไปอีก 3 เดือน คือ จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31
สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม
ให้บัณฑิตวิทยาลัยไปดําเนินการเร่งรัดให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลากําหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.2.5 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดี
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อ 1 ได้ดําเนินการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 และ
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครและ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และการดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าวของคณะกรรมการ
สรรหาของแต่ละคณะได้ดําเนินการเสร็จสิน้ แล้วมีผลสรุป ดังนี้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)

2.1 คณะครุศาสตร์ มีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ จํานวน 7 คน ตอบรับการทาบทาม
จํานวน 2 คน
2.2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีผสู้ มัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ จํานวน 13 คน ตอบรับ
การทาบทาม จํานวน 2 คน
2.3 คณะนิติศาสตร์ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ จํานวน 3 คน ตอบรับการทาบทาม จํานวน
2 คน
2.4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผสู้ มัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ จํานวน 10 คน ตอบรับ
การทาบทาม จํานวน 3 คน
3. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ (ที่รับการทาบทาม
แล้ว) โดยพิจารณาจาก “ความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคณะที่เหมาะสม
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี” คณะละไม่น้อยกว่า 2 รายชื่อ เสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือก
และแต่งตั้งเป็นคณบดีประจําคณะ (เรียงตามลําดับตัวอักษร) ดังนี้
(1) คณะครุศาสตร์
1.1 ดร.กฤตกาล ชารลีย์ ฑปภูผา
1.2 ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 ผศ.ดร.ฐิตพิ งศ์ เครือหงส์
2.2 ผศ.สุรินทร์ สมณะ
(3) คณะนิติศาสตร์
3.1 อาจารย์นนทชัย โมรา
3.2 ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1 ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์
4.2 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
4.3 ดร.พิชัย สุขวุ่น
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเอกสารแบบประมวลประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และนโยบาย
พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาที่ได้รับการเสนอชื่อ (รายละไม่เกิน 10 นาที) เลือกและแต่งตั้ง
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อนึ่งสําหรับคณะครุศาสตร์ ผู้สมัครลําดับที่ 1.1 คือ ดร.กฤตกาล ชารลีย์ ฑปภูผา ได้ขอถอนตัว
จากกระบวนการเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์ และต่อกรณีดังกล่าวนี้ ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าควรมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วย
การเลือกและแต่งตั้งอธิการบดี และคณบดี โดยกําหนดให้ผู้สมัครที่เข้าสู่กระบวนการเลือกและแต่งตั้ง
ในขั้นตอนของการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยไม่อาจถอนตัวได้
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ลงคะแนนลับ
และนับคะแนนเปิดเผยโดยได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ ผศ.นรินทร์ สุขกรี เป็นกรรมการนับ
คะแนน แต่งตั้ง รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี เป็นกรรมการตรวจผลการนับคะแนน และในการพิจารณา

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)

ในระเบียบวาระนี้ ผศ.สุรินทร์ สมณะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา ได้ออกจากที่ประชุมในการ
พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ ดร.พิชัย สุขวุน่ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์
ประจํา ได้ออกจากที่ประชุมในการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
มติที่ประชุม
เลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งคณบดี ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
2. ผศ.สุรินทร์ สมณะ
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์นนทชัย โมรา
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
4. ดร.พิชัย สุขวุ่น
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยให้มีอํานาจ หน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
กําหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

4.2.6 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานัก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม
2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามคําสั่ง
สภาฯ ที่ 024/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559) และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ ํานวยการสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 025/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการฯ ได้ดําเนินการสรรหาโดยออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการฯ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง
การดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
กําหนดการดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 27 มกราคม 2560
(2) วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
และกลั่นกรองให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจํานวนไม่เกิน 3 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตัง้
เป็นผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง
การดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
กําหนดการดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 27 มกราคม 2560
(2) วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
และกลั่นกรองให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจํานวนไม่เกิน 3 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตัง้
เป็นผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บัดนี้การดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและมีผู้ได้รับ
การเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผูอ้ ํานวยการสํานัก ดังนี้
(1) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน (จากผู้ได้รับการเสนอชื่อและ
คุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 4 คน) ได้แก่ อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์
(2) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คน (จากผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อและ
คุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 5 คน) ได้แก่ ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พนั ธ์

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเอกสารประมวลประวัติ แนวทางการพัฒนาสํานัก
และรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับผูอ้ ํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ลงคะแนนลับ
และนับคะแนนเปิดเผย โดยได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ ผศ.นรินทร์ สุขกรี เป็นกรรมการนับ
คะแนน และแต่งตั้ง รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี เป็นกรรมการตรวจผลการนับคะแนน และในการพิจารณา
ในระเบียบวาระนี้ อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ขอนําเสนอวิสัยทัศน์ในรูปแบบ
วีดีทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
2. อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยให้มีอํานาจหน้าที่และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
กําหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ
กรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัตใิ ห้ปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่
27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหาร
งานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีมติเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 65 คน
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 65 คน และระดับบัณฑิต
ศึกษา จํานวน 7 คน ดังนี้
1. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 3 คน
2. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน
3. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จํานวน 1 คน
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จํานวน 1 คน

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผูด้ ํารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ
ตามที่ รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ และ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ในฐานะผูด้ ํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันนั้น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการตามข้อ 5 (1) และ (4) แห่งข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้ได้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แทน รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ และ ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ผลจากการดําเนินการเลือกตั้งตามข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ดร.มาริสา
อินทวงศ์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
และผู้อํานวยการศูนย์ ได้แก่ ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ทั้งนี้ อธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผล
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคาร ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา
13.00 น. ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
นายวรชาติ การเก่ง
ผู้บันทึกการประชุม

ดร.บรรเจิด เจริญเวช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

