
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 4/2560 

วันพุธ ที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  2560  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย  อาคารอนุสรณ์ร้อยปกีารฝึกหัดครูไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

10. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

11. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ 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.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
15. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
  2. ศ.เกียรติคณุ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
  3. รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
    4. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  5. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

     6. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลาประชุม 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง 

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  
 เมื่อวันที่  9  มนีาคม  2560  อธิการบดีได้จัดการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง                 
ก่อนครบวาระ  ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานัก และผู้อํานวยการศูนย์  ได้แก่  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐติิภรณ์พันธ์ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
  รับทราบ   
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2560 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
1. หน้า 1 บรรทดัที่ 3 แก้ไขเวลาจาก “10.00 น.” เป็น “13.00 น.” 
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.2.3 เรือ่งพิจารณา              

งดการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ มีการแก้ไข ดังน้ี 
    2.1 หน้า 1 บรรทัดที่ 3 แก้ไขเวลาจาก “10.00 น.” เป็น “13.00 น.” 
3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.2.4 เรือ่งพิจารณา 

การตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีก่อนโปรดเกล้าฯ มีการแก้ไข ดังน้ี 
  3.1 หน้า 1 บรรทัดที่ 3 แก้ไขเวลาจาก “10.00 น.” เป็น “13.00 น.” 
  3.2 หน้า 2 บรรทัดที่ 11 ให้ตัดรายช่ือผู้ช้ีแจงตามระเบียบวาระออก 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
  3.3. หน้า 2 แก้ไขช่ือเรื่องเป็น “4.2.1 รับทราบการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีก่อนโปรดเกล้าฯ” 
  3.4 หน้า 5 แก้ไขมติที่ประชุมเป็น “รับทราบผลการช้ีแจงของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี                    
และกรณีตามหนังสือดังกล่าวตามท่ีอธิการบดีเสนอ” 
 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ บันทึกรายงานการประชุมลับ 
โดยใช้เวลาที่เป็นจริง  และหากมีความจําเป็นให้บุคคลอ่ืนนอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในที่ประชุม
ต้องได้รับการอนุญาตจากนายกสภาฯ 
 

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

สภามหาวิทยาลัยให้ประชุมระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระ (ลับ) (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี “เพ่ือให้ตําแหน่งตรงกับภาระงานที่ได้ปฏิบัติ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.อ.
กําหนด” จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
    1. นางธิดารัตน์  นครานุวัฒนะ ตําแหน่งเลขที่ 009 เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป ระดับชํานาญการ         
เปลี่ยนเป็นตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ 
    2. นางสาวสุรีพร  สุขเยาว์ ตําแหน่งเลขที่ 003 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ เปลี่ยน              
เป็นตําแหน่งบุคลากร ระดับชํานาญการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้ว 
และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ ที่ 0529/2560 เรื่องการเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2560  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณางดการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ลับ) และสภา
มหาวิทยาลัยให้ประชุมระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระ (ลับ)  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติให้มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการ (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ) 
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการขอขยายเวลาสําเร็จการศึกษาหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ที่ประชุมมมีติให้บัณฑิตวิทยาลัยไปดําเนินการเร่งรัดให้นักศึกษาหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลากําหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้เป็น               
ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 
  ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังคณบดี  ที่ประชุมมีมติเลือกและแต่งต้ังบุคคลให้                       
ดํารงตําแหน่งคณบดี  ดังต่อไปน้ี 
    1. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด              ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์   
    2. ผศ.สุรินทร ์ สมณะ                     ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    3. อาจารย์นนทชัย  โมรา                ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
    4. ดร.พิชัย  สุขวุ่น                        ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    โดยให้มีอํานาจ หน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
กําหนด  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 004/2560 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแลว้ และส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลยัทราบ               
เพ่ือมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานัก  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ  ดังต่อไปนี้ 
    1. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    2. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์    ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี 

โดยให้มีอํานาจหน้าที่และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
กําหนด  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ที่ 005/2560 เรื่องแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งคําสั่งให้
มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือมอบกองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการ               
แล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา ระดับปริญญาตรี  จาํนวน  65  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 คน  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ                       
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูล                 
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

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



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 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 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา   

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  ตามประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา                    
ลงวันที่ 19  มนีาคม  2557  และประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ลงวันที่  19  มิถุนายน  2557  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3  ปี  ตาม
ความในมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันที่ 18  มีนาคม  2560 
(มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) มีวาระ               
การดํารงตําแหน่งคราวละสามปี)  ซึ่งจะต้องดําเนินการให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
แทนผู้ครบวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554  
 เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวข้อ 6 (1) ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ัง 
“คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา” อธิการบดีจึงได้ดําเนินการประชุม  
เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2560  เพ่ือเลือกบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ดังน้ี 

1. ตัวแทนรองอธิการบดี  ซึ่งเลือกโดยกลุ่มรองอธิการบดี  จํานวน 1 คน  ได้แก่  
    ดร.เอนก  สุดจํานงค์ 

 2. ตัวแทนคณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ฯลฯ จํานวน 3 คน  ได้แก่ 
  (1) ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล 
  (2) ดร.พิชัย  สุขวุ่น 
  (3) อาจารย์นนทชัย  โมรา 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2554 ข้อ 6 (1) วรรคสอง  ตัวแทนรองอธิการบดี ตัวแทนคณบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน และประธานสภาคณาจารย์ฯ (ผศ.นรินทร์  สุขกรี) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม  
2560  เพ่ือเลือกกันเองได้ ผศ.นรินทร์  สุขกรี  ประธานสภาคณาจารย์ฯ  เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น
ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
จากคณาจารย์ประจํา เพ่ือดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทนกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ดังต่อไปน้ี 
 1. ผศ.นรินทร์  สุขกรี   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานคณะกรรมการ 
 2. ดร.เอนก  สุดจํานงค์   ผู้แทนรองอธิการบดี  กรรมการ 
 3. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล   ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ  กรรมการ 
 4. ดร.พิชัย  สุขวุ่น  ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ กรรมการ 
 5. อาจารย์นนทชัย  โมรา   ผู้แทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานักฯ   กรรมการ 
 6. นายชัยราช  จุลกัลป์ หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่. ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
พ.ศ. 2554  
 

 4.2.2 พิจารณามอบอํานาจการดําเนินการออกประกาศกําหนดวันเปดิ-ปิดภาคการศึกษา 
  ของมหาวิทยาลัยให้แก่มหาวิทยาลัย 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดระบบการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย โดยกําหนดระยะเวลา
และจํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ 
 แต่การออกประกาศกําหนดเปิด – ปิดภาคการศึกษาว่าเป็นวันเดือนใด ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้
มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ออกประกาศกําหนด อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดไว้ในมาตรา 18 ความว่า “สภามหาวิทยาลัย              
มีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 

(17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มไิด้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ” 
กรณีตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นผลให้การออกประกาศกําหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาเป็นหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัย 
แต่ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินการในการออกประกาศกําหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย              

ในแต่ละปีการศึกษาได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และความเหมาะสม  แต่ทั้งน้ีไม่ขัดกับระยะเวลา 
ในการจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณามอบอํานาจการดําเนินการออกประกาศกําหนด             
วันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่เสนอ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ควรให้อํานาจแก่อธิการบดีในการกําหนดวันเปิด-ปิดของมหาวิทยาลัย  ในกรณีการเกิดภัยพิบัติ

สาธารณะ และวันหยุดพิเศษท่ีจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา หรอืมหาวิทยาลัย หรือชุมชน หรือเหตุจําเป็นอ่ืน  ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราช                  
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบมอบอํานาจการดําเนินการออกประกาศกําหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และกรณีการเกิดภัยพิบัติสาธารณะ  และกรณีพิเศษตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้แก่อธิการบดี  
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสัง่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่                 
27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหาร 
งานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2560 มีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  524  คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่  6  มนีาคม  พ.ศ.  2560 มีมติเสนอสภา 
มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน  1  คน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรมอบสํานักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทํารายงานความก้าวหน้าการสําเร็จการศึกษา                 
โดยมีข้อมูลต้ังแต่จํานวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา  มผีู้สําเร็จการศึกษาจํานวนเท่าใด                     
และยังไม่สําเรจ็การศึกษาจํานวนเท่าใดในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งมกีารวิจัยเก่ียวกับ                
สาเหตุการออกกลางคัน  (dropout)  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ                  
นําข้อมูลมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  524  คน  และประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 คน 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการสภา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผูดํ้ารงตําแหน่งตามมาตรา 16(3) แห่งพระราช  
  บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

ตามท่ี  ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย  ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                 
ได้พ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  เมื่อวันที่  1  มนีาคม  พ.ศ.  2560  จึงเป็นเหตุ                      
ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันน้ัน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการตามข้อ 5 (3) 
แห่งข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้ได้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แทน   ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย   

 ผลจากการดําเนินการเลือกต้ังตามข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2560  ได้ผู้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ สถาบัน  ผู้อํานวยการ
สํานัก และผู้อํานวยการศูนย์  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ได้แก่  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ 
 ทั้งน้ีอธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการ
เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 9  มีนาคม 
พ.ศ.  2560  และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้มีผลต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป ตามข้อ 9               
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2560  ในวันอังคาร ที่  28  มีนาคม  พ.ศ.  2560  เวลา                             
13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช 
 ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


