
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 7/2560 

วันอังคาร ที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

16. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

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

18. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

22. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 

23. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช รองอธิการบดี เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
  รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม     
 

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

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  ผศ.สุรินทร ์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 2.  ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 3.  ดร.ภูมิ  พรหมพาหกุล อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 4.  ดร.กฤษณ ี  สงสวัสด์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
1.  มหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1049/2560 เรื่องแต่งต้ัง 

ผู้ช่วยอธิการบดี  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  โดยมีบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยอธิการบดี 
จํานวน 3 คน ดังน้ี 
 (1) นางณัฐา  วิพลชัย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
 (2) นางสาวเบญจวรรณ  คงขน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 (3) นายวสันต์  สุทธโส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่   1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป   
 และกรณ ี นายอยับ  ซาดัดคาน  มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1086/2560 เรื่องแก้ไขคาํสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 2. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่าน
จังหวะสมํ่าเสมอ  จากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ                 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี พ.ศ.  2559 
 3. ด้วยสํานักพระราชวังได้แจ้งทางโทรศัพท์มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบกําหนดการร่วมเป็นเจ้าภาพ               
บําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานีมีกําหนดการร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลฯ ในวันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 และขณะน้ี 
มหาวิทยาลัยรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากสํานักพระราชวัง  และจะแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ทราบกําหนดการท่ีเป็นทางการอีกคร้ัง 

4. รายงานผลการดําเนินการโครงการ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9” 
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เป็นการเรียนรู้เพ่ือการประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปณิธาน 

พระบรมราโชวาท หลักปฏิบัติพระราชภารกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9  รวมทั้งหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งช้ีแนวทางการดํารงอยู่ และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ขณะ                      
เดียวกันเป็นการเสริมสร้างพ้ืนฐานทางด้านจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีจิตสํานึกใน 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคค ีรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร                        
และมีสติปัญญา ดังน้ันการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจะนํา                      
ไปสู่ความสมดุล ความมั่นคง และยั่งยืนของการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง 
และมีทศิทาง เพ่ือการขับเคลื่อนทุกๆ  พันธกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน  จึงได้จัด  
โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติพระราชภารกิจ 
ของในหลวงรัชกาลที่ 9  รวมทั้งการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง    
ปฏิบัติตน มีจิตสํานึก ทัศนคติ และพฤติกรรม ทั้งในวิถีการดํารงชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ          
ที่ดีตามรอยพระยุคลบาทรวมทั้งใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นพลังและกลไกทางปัญญา                
อันจะส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาอย่างสมดุล มัน่คง และยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งการดําเนินการ 
เป็น 5 กลุ่ม มรีะยะเวลาในการดําเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

บัดน้ี  การดําเนินการโครงการดังกล่าว  ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  จึงได้จดัทําสรุปผลการดําเนินการ 
โครงการ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2560 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่6/2560  ดังน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมวิชาการและ                  
งานทะเบียน ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว  และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้สํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจํา                  
คณะแทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง  ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี  เป็น
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์   ประจําคณะ  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   
 นายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 010/2560 เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร                 
หรือคณาจารย์ประจําคณะ แทนผู้พ้น จากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรียบรอ้ยแล้ว 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งใหส้ํานักส่งเสริมวิชาการฯ  แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง               
ทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก                        
แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  เนตยารักษ์ 
เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก (ด้านการบริหารธุรกิจ)  แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง            
ก่อนครบวาระ   
 นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล 
ภายนอก  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และส่งประกาศ                   
ให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา  
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. .... ตามท่ีกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ   

ฝ่ายเลขานุการสภาฯ จะเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุม                    
มีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจํา  เป็นกรรมการในคณะกรรมการ            
ของสภามหาวิทยาลัย  แทนผูค้รบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 (1) อาจารย์ธาตรี  คําแหง  เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 (2) ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์  เป็นกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 (3) อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับ 
 (4) ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์ เป็นกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ 

นายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 011/2560 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบุคคลที ่                      
เก่ียวข้องทราบคําสั่งแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ)  
ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   

มีมติอนุมัติใหป้ริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  28  คน   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบ 
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สาํเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้กับ                    
บัณฑิตต่อไป  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.1 (2) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
             ครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันที่  28  มีนาคม 2560  ระเบยีบวาระที่ 4.2.11 : พิจารณา 
             อนุมัติจําหน่ายหนี้ที่ไม่สามารถสืบหาหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของลูกหนีไ้ด้  
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560 
ระเบียบวาระที่ 4.2.11 : พิจารณาอนุมัติจําหน่ายหน้ี ที่ไมส่ามารถสืบหาทรัพย์หรือทรพัย์สินของลูกหน้ีได้                  
โดยมีมติ “ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเก่ียวกับอํานาจหน้าที่                    
ในการอนุมัติจําหน่ายหน้ีที่ไม่สามารถสืบหาทรัพย์หรือทรพัย์สินของลูกหน้ีได้ กรณีที่เป็นจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร” น้ัน  
 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561/0800 เรื่อง ขอหารืออํานาจ
ในการอนุมัติจําหน่ายหน้ีที่ไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ ลงวันที่  4  เมษายน  2560 
ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ความว่า “มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสืบทรพัย์ของลูกหน้ีตามคํา
พิพากษาของศาลจนครบกําหนดอายุความ 10 ปี จึงได้นําเรื่องพร้อมเอกสารรายงานต่อคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์  2560 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลยัแล้วเห็นว่ามีเหตุผลในการขออนุมัติจําหน่ายหน้ีเน่ืองจากได้ดําเนินการครบถ้วนตามข้ันตอน
ตามกฎหมาย  จึงมีมติเห็นชอบนําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือพิจารณา
อนุมัติจําหน่ายหน้ีที่ไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ หมายเลขคดีดําที่ 1035/2549 และ
หมายเลขคดีแดงที่ 2317/2549 ความแพ่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โจทก์ และนายสมชาย   
คําธร ที่ 1 นายสุชาติ คําธร ที่ 2 จําเลย 
 มหาวิทยาลัย ได้นําเรื่องดังกล่าวที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560 บรรจุในระเบียบวาระที่ 4.2.11 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจําหน่ายหน้ี            
ที่ไม่สามารถสบืหาทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ (ลับ) อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

โดยเฉพาะให้มีอํานาจดังต่อไปนี้ (11) อนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรมอบให้มหาวิทยาลยัดําเนินการหารือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ในการอนุมติัจําหน่ายหน้ีที่ไม่สามารถสบืหาทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ 
กรณีที่เป็นหน้ีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ว่าอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติจําหน่ายหน้ีดังกล่าวเป็นอํานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร” 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0592(2)2.19/4097 เรื่อง ขอหารืออํานาจ
ในการอนุมัติจําหน่ายหน้ีที่ไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินของลูกหน้ีได้ ลงวันที่  25  เมษายน  2560 
ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ความว่า “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประกอบกับในเร่ืองอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับ
ดังกล่าว ไม่ได้ให้อํานาจสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติจําหน่ายหน้ีไว้ เมื่อพิจารณาตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0503.7/ว 107 ลงวันที่  4  ตุลาคม  2544 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี และสืบหาหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา ได้กําหนดแนวทางในเร่ืองดังกล่าวให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยข้อ 4 
ระบุว่า การขออนุมัติจําหน่ายหน้ี ใหส้่วนราชการส่งหลักฐานการดําเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรพัย์สิน                
ของลูกหน้ีให้กระทรวงการคลัง เพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุมัติ กรณจีึงเห็นว่า เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานีเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และในการดําเนินการสืบหา
หลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา ทุกสว่นราชการต้องใช้แนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง ดังน้ัน แมจ้ะเป็นหน้ีในสว่นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อเป็นหน้ีตามคําพิพากษา                     
การที่จะพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการสืบหาหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติของ
กระทรวงการคลังครบถ้วนถกูต้องหรือไม่เพ่ือนําสู่กระบวนการอนุมัติจําหน่ายหน้ีที่ไมส่ามารถสืบหาหลักทรัพย์
หรือทรพัย์สินใด ที่จะนํามาบังคับคดีชําระหน้ีตามคําพิพากษาได้ จึงเป็นอํานาจของกระทรวงการคลังที่จะ
พิจารณาอนุมัติ” 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 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 7)  

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
                   -ไม่ม-ี 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
                4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้วยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 005/2557) ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2557  และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 008/2557) ลงวันที่  26  สิงหาคม  2557 สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก                    
ได้ดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี ตามที่ข้อบังคับฯ แล้ว ในวันที ่ 28  กรกฎาคม  2559 (ตามที่กําหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย 
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรคสอง ซึ่ง
ข้อบังคับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการ                  
ประจําคณะ พ.ศ. 2559 แต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก                  
ยังคงบังคับใช้อยู่ต่อไป ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 11) 
 บัดน้ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ได้ทําบันทึกข้อความคณะ                
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 1464/60 เรือ่ง ขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการประจําคณะ ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2560 ถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย                    
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ                      
เทคโนโลยี ตามท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังน้ี 

(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประธาน 
(2) รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
(3) ผศ.ดร.เอมอร  สิทธิรักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
(4) ดร.กัลยา  อนุลักขณาปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
(5) นายธาร  นวลนึก ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
(6) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
(7) นายอาดือนา  นิโด    รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
(8) ดร.เกษร  เมืองทิพย์    รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
(9) ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง  ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
(10) ผศ.โสภณ  บุญล้ํา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
(11) หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     เลขานุการ 
(12) นางสาวศุภนัญญา  พัฒนภักดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ   

 
               



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 อํานาจและหน้าที่ 
  (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      

ให้สอดคล้อง กับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  (2) กํากับ ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล                   

การสอน และการวัดและประเมินผลการศกึษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  (4) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ              

สภาวิชาการ 
  (5) พิจารณาและให้ความเหน็ชอบการออกประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่สําคัญๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
  (6) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที ่ 

ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามท่ีกฎหมาย                   

กฎ ระเบียบและข้อบังคับกําหนดหรือตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมาย                      
  

 4.2.2 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหนง่สูงขึน้ 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่  24 กันยายน 
2556  ได้อนุมติักําหนดกรอบตําแหน่ง “ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ”  สํานักวิทยบริการและ                  
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  1  ตําแหน่ง  
 ต่อมาเมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2557  นางนันทนา  เดชเกิด  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม                       
ศึกษา  ตําแหน่งบรรณารักษ์  ระดับชํานาญการ  สังกัดสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ย่ืน                       
เสนอแบบคําขอรับการแต่งต้ังตําแหน่งบรรณารักษ์  ระดับชํานาญการพิเศษ  และได้ย่ืนแบบคําขอรับการ                      
แต่งต้ังตําแหน่งบรรณารักษ์ระดับชํานาญการพิเศษ (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่  2  กันยายน  2558 
 นางนันทนา  เดชเกิด  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งบรรณารักษ์  ระดับ                            
ชํานาญการ  สงักัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง                     
บรรณารักษ์  ชํานาญการพิเศษ  โดยเสนอผลงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษา                     
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2556 และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัย ในวารสารวิจัย สมาคม                     
ห้องสมุดแห่งประเทศ ไทยฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 
 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาผลการประเมินการแต่งต้ัง นางนันทนา  เดชเกิด  และมีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม                 
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ซึ่งผลการประเมินผลงานวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี มรีะดับคะแนน 3.83                    
และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  เหมาะสม 
 2. ให้กําหนดคะแนนแต่ละองค์ประกอบในประกาศฯ ให้มคีวามชัดเจน และปรับแบบประเมิน 
ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบการประเมิน  โดยเมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งแบบประเมินให้คณะ    
กรรมการฯ เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ              



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาผลการ                       
ประเมินการแต่งต้ัง นางนันทนา  เดชเกิด   เข้าสู่ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ   
 ในการน้ี ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้กําหนดคะแนน 
แต่ละองค์ประกอบในประกาศฯ ให้มคีวามชัดเจน และปรับแบบประเมินให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 
การประเมิน โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่องกําหนดหลักและวิธีการกําหนดระดับตําแหน่ง 
และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน 
และระดับชํานาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ  
พิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ (กรณใีช้ผลงาน) พ.ศ. 2559  ประกาศ  ณ  วันที่  21                    
ธันวาคม  2559  และคณะกรรมการประเมนิเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นได้ประเมินผล                         
ผลสมัฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํเป็น  
ปรากฏ ผ่านการประเมิน ได้รับคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.33 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ.  2556 ข้อ 17 (4) กําหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น “พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมิน  นางนันทนา  เดชเกิด  ข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการ  สงักัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง นางนันทนา  เดชเกิด  ข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการ  สงักัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ดํารงตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติแต่งต้ัง นางนันทนา  เดชเกิด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งบรรณารักษ์
ชํานาญการ  สงักัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหดํ้ารงตําแหน่งบรรณารักษ์  ชํานาญการ 
พิเศษ  สังกัดสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

 4.2.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ “ร่าง” ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ Yunnan Normal University ในการจัด 
  การศึกษา หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง                     
                  พ.ศ. 2558) 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  
2554  มีมติเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษา หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
กับ มหาวิทยาลัยการศึกษาครูกวางสี โดยการศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4  ณ  มหาวิทยาลัยการศึกษาครูกวางสี 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ต่อมาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว เปลี่ยนเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Yunnan Normal University และโครงการร่วมมือในการจัด



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

การศึกษาดังกล่าวระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Yunnan Normal University ได้ครบกําหนด
ตาม “ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Yunnan Normal 
University ฉบับลงวันที่  28  มิถุนายน  2554 ในวันที่  28  มถิุนายน  2560” (ตามข้อตกลงฯ ข้อ 3) 
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2560 ได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดทําโครงการความร่วมมือดังกล่าวต่อไป ตามท่ีได้ตกลง
กับ Yunnan Normal University  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสตูรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จึงได้จัดทํา “ร่าง” ข้อตกลงความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Yunnan Normal University ในการจัดการศึกษา
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เสนอมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
“ร่าง” ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Yunnan Normal 
University ในการจัดการศึกษาหลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อ 16 ใหแ้ก้ไขข้อความจาก “รัฐบาลจีน” เป็น “รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน” 
 2. ควรระบุตําแหน่งผู้ลงนาม MOU ของ Yunnan Normal University  
 3. ควรมีระเบียบ/ข้อบังคับเก่ียวกับการทําข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบัน                        
ในต่างประเทศ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ                     

Yunnan Normal University ในการจัดการศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน                  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 

 4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีว่าด้วย ชั้น สาขาวิชาและ 
  หลักเกณฑ์การให้ปรญิญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

การดําเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชาและ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 ได้ดําเนินการมาตามลําดับแล้ว ดังน้ี 
 1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2559 เมือ่วันที่  28  มถิุนายน  2559   
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ปรารภเสนอแนะให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาก่อนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
 2. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560 ได้พิจารณา                
และมีมติให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ นําไปพิจารณาใหม่ โดยดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
เฉพาะกรณีที่ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกลัน่กรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิก่อนเสนอ              
สภามหาวิทยาลัย และปรับแก้ในส่วนของการลงมติของสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 3. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2560 ได้พิจารณา “ร่าง” 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... จากการนําเสนอของคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีมติให้ปรบัปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... ตามรายงานการประชุม              
สภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบลําดับที่ 2) แนบระเบียบวาระน้ี  
 4. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่  23  
พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้               
บังคับต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน 
สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามร่างที่คณะกรรมการจัดทาํ              
ร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 ให้คงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์ 
การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 ไปพลางก่อน  และเห็นชอบให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย                 
แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละปี  และอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  แต่งต้ังคณะ                       
กรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2560  ประกอบด้วย 
 (1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    ประธาน 
 (2) ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ กรรมการ 
 (3) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
 (4) อธิการบดี      กรรมการ 
 (5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 (6) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เลขานุการ  

 

 4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
          สําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. .... 
 มหาวิทยาลัยฯ ขอถอนระเบียบวาระน้ี เพ่ือไปดําเนินการในการแก้ไขเพ่ิมเติมสาระอ่ืนๆ  และการ 
เปลี่ยนแปลงเวลาสัญญาจ้างจาก 1 ปี เป็น 3 ปี นอกจากที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงวันทําสญัญาจากเดือนสิงหาคม 
เป็นเดือนมิถุนายน  ตามท่ีทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนวันเปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากเดือนสิงหาคมเป็นเดือนมิถุนายน   และสภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติ
เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระน้ี 

 

 4.2.6 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ีว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษา 
                  มหาวิทยาลยั  พ.ศ. .... 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังไม่มีข้อบังคับเก่ียวกับการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยจงึได้มอบรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานนิติการจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  ....  เพ่ือให้                   
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยได้รับคําแนะนําปรึกษาหารือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบ                
การณ์  และความเช่ียวชาญด้านการบริหาร 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ  และขอ้บังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน  พ.ศ. 2560  ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งต้ัง                      
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... จากการเสนอของมหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย                      
การแต่งต้ังที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  เพ่ือออกใช้บังคับต่อไป 
 มติที่ประชุม  

มอบให้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ไปศึกษาให้ชัดเจน 
ก่อนจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษามหาวิทยาลัย                          
พ.ศ. ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง โดยให้พิจารณาจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 (1) ควรแก้ไขขอ้บังคับเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งต้ัง                 
ที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. ....”  
  (2) ควรศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาเป็นรายเดือนว่า 
สามารถจ่ายได้หรือไม่อย่างไร  หากสามารถจ่ายได้ควรกําหนดช่วงเงินค่าตอบแทน และให้มีคณะ                    
กรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความเช่ียวชาญ และภาระงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  (3) ควรกําหนดว่าที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่แต่งต้ังจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก 
 

 4.2.7 พิจารณาให้บคุคลพน้จากตําแหน่งรองอธิการบดีและแต่งต้ังบคุคลให้ดํารงตําแหน่ง 
  รองอธิการบดี  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมือ่วันที่  24  มกราคม                     
พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 มมีติเลือก  ผศ.ดร.ณรงค ์ พุทธิชีวิน  และเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณา              
โปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และระเบียบวาระที่               
4.2.7  ได้มีมติแต่งต้ัง  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  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                   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลทีม่ีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง                          
ตําแหน่งรองอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9   
กุมภาพันธ์  2560  และสภามหาวิทยาลัยมมีติเห็นชอบและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี                   



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

ตามท่ีรักษาราชการแทนรองอธิการบดีแนะนํา  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่                              
002/2560 เรือ่ง แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2560 
 ต่อมาผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น จํานวน 3 คน                       
ได้ขอลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดี โดยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองอธิการบดีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม                     
2560 ได้แก่  
  1. ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช 
  2. ผศ.ดร.มารสิา  อินทวงศ ์
  3. ดร.เอนก  สดุจํานงค์ 
 ผศ.สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงแนะนําบุคคลให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง                  
ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีแทนบุคลดังกล่าวและแต่งต้ังเพ่ิมเติม รวม 3 ตําแหน่ง ดังน้ี 
  1. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
  2. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 
  3. ผศ.ศริวัฒน์  เฮงชัยโย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้รองอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง                    
ตําแหน่งรองอธิการบดี ตามที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแนะนํา จํานวน 4 ตําแหน่ง และเมื่อรวมกับ                    
ตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560                     
อีก 1 ตําแหน่ง รวมเป็น 4 ตําแหน่ง ซึ่งไม่เกินจํานวนตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา                        
ให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที ่ 21  กุมภาพันธ์ 2556 (จํานวน 6 ตําแหน่ง) 
 มติที่ประชุม  

เห็นชอบให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี และแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีแนะนํา ดังน้ี 
 1. ให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  ดังน้ี 
  (1) ดร.บรรเจิด  เจริญเวช 
  (2) ผศ.ดร.มารสิา  อินทวงศ ์
  (3) ดร.เอนก  สุดจํานงค์ 

2. แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที ่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2560                        
เป็นต้นไป ดังน้ี 
  (1) รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
  (2) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 
  (3) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
 โดยให้บุคคลทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี มีอํานาจและหน้าที่ตามที่อธิการบดี
มอบหมาย และให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด  
 

 4.2.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง)  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 

ด้วยมหาวิทยาลัยมีการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง โดยได้รับเงินงบประมาณ                     
แผ่นดิน งบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวงเงิน 220,000,000 บาท (สองร้อยย่ีสิบล้านบาทถ้วน) ผูกพัน
งบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  –  2561 โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมชัยสถาปัตย์ เสนอราคา 
219,500,000 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งตํ่ากว่าราคากลางจํานวน 500,000 บาท                           



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14)  

 

(ห้าแสนบาทถ้วน) และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2557  เรื่องมาตรการดําเนินการ                       
ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลยัดําเนินการเจรจาต่อรองการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง กับห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมชัยสถาปัตย์ โดยหลังจากการเจรจาต่อรอง                                
ห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมชัยสถาปัตย์ ยินดีปรับลดวงเงินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง                            
เป็นเงิน 218,966,800 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 23 มหาวิทยาลัยต้องสมทบ                         
เงินรายได้ จํานวน 5 % เป็นจํานวนเงิน 10,948,400 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่                    
23  พฤษภาคม  2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที ่2 เพ่ือสมทบค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 
10,948,400 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในเอกสาร “คําขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2” แนบระเบียบ                     
วาระน้ี 
 มติที่ประชุม  

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั (เงินคงคลัง) ประจําปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2560 ครัง้ที่ 2  เพ่ือสมทบงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  จํานวน  1  หลัง  เป็นเงิน                         
10,948,400 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

4.2.9 พิจารณาดําเนินการกรณีการเสนอขอโปรดเกลา้ฯ แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
                 ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ลับ) 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ประชุมระเบียบวาระน้ีเป็นระเบียบวาระลับ 
 

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี   
 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา       
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 
วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554   ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 มีมติเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  127 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 มีมติเห็นชอบ 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  77 คน   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15)  

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดให้ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนอกสถาบัน                
และเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีตําแหน่งทางวิชาการ 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท และปรญิญาเอก นําเสนอบทความ                 
เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือไปตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ  
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  127 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวน  77 คน  ดังน้ี 
 1. ปริญญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต    จํานวน     1    คน 
 2. ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน    26 คน 
 3. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    22 คน 

4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    13 คน 
5. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     8   คน 

 6. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     6 คน 
 7. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน     1 คน 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาของ 
  มหาวิทยาลัย 
 ด้วยคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 007/2560 เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการออก
ประกาศกําหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษาและวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณ ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบ
อํานาจในการดําเนินการออกประกาศเปิด – ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และวันหยุดพิเศษเฉพาะ                 
กรณีตามความจําเป็น เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และแจ้งประกาศให้สภามหาวิทยาลัยทราบต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป น้ัน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
สุราษฎร์ธานี ที่ 007/2560 ลงวันที่  22  มีนาคม  2560 ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  23  มีนาคม  2560 โดยกําหนดวันเปิดภาคการศึกษา                  
ดังน้ี 
  ภาคการศึกษาปกติที่ 1 วันที่  10  มิถนุายน 
  ภาคการศึกษาปกติที่ 2 วันที่  15  พฤศจิกายน   
  ภาคฤดูร้อน วันที่  20  มีนาคม 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
   

 5.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก พ.ศ. 2560 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 16)  

 

 1. ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาค
เรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก พ.ศ. 2557 ได้กําหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาหลักสตูร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับบริษัท ซพีี                  
ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ฉบับลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2557 โดยเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 25,000 บาท และภาคเรียนฤดูร้อนภาคเรียนละ 45,000 บาท 
 2. ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาประจําภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558 โดยได้กําหนดให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนในข้อ 8.2 “หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก                     
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 8,500 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 4,500 บาท ซึง่ไม่เป็นไปตาม                 
ประกาศในข้อ 1 และความเป็นมาในการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในข้อ 1” 
 3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา สาํหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับ                       
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 5.3 ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 จึงได้พิจารณา                  
เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจํา                     
ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                     
ธุรกิจค้าปลีก ภาคปกติภาคเรียนละ 25,000 บาท และภาคเรียนฤดูร้อนภาคเรียนละ 4,500 บาท ดังเช่น                 
ประกาศในข้อ 1 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ   

  

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2560  ในวันอังคาร ที่  27 มถิุนายน  พ.ศ.  2560 เวลา                             
13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                   ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช 
ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


