
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 8/2560 
วันพุธ ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2560   

ณ  ห้องสัมมนาช้ัน 3 อาคาร 27 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
------------------------------------------------------------------------ 

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.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

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

16. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ผศ.นรินทร์  สขุกรี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
20. ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ รองอธิการบดี เลขานุการ 

 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
  1.  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

2.  ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        ลาประชุม 

     3.  ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชุม    
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชัยราช  จุลกัลป์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 -ไม่ม-ี 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่ม-ี 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
มหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ร่วมเป็น                 

เจ้าภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีกําหนดการร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลฯ  ในวันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
รายละเอียดดังกําหนดการแนบ  หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าวโปรดแจ้งที่              
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2560 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคาร ที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th  หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2560 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
 หน้า 2 ให้ตัดช่ือ รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี ออก  เน่ืองจากได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
ครั้งที่ 7/2560  ดังน้ี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้                  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดํารง 
ตําแหน่ง สูงขึ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางนันทนา  เดชเกิด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการ  สังกัดสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ดํารงตําแหน่ง
บรรณารักษ์  ชํานาญการ พิเศษ  สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน  
พ.ศ. 2558 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกคําสั่งฯ ที่ 1364/2560 เรื่องแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               
ให้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 และกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการส่งคําสั่งให้หน่วยงาน                
และบุคคลที่เก่ียวข้องแล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเหน็ชอบ “ร่าง” ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา                
ระหว่างมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ Yunnan Normal University ในการจัดการศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อตกลงความ
ร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ  Yunnan Normal University ในการจัด
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แลว้  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติใหค้งใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปรญิญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2553 ไปพลางก่อน  
และเห็นชอบให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละปี  และอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  แต่งต้ัง  คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควร ได้รบัปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2560  
ประกอบด้วย 
 (1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     ประธาน 
 (2) ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   กรรมการ 
 (3) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
 (4) อธิการบดี        กรรมการ 
 (5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 
 (6) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เลขานุการ 

นายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 013/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่                
สมควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 23 
พฤษภาคม  2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบคําสั่งแล้ว  และ
มหาวิทยาลัยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ  (อยู่ระหว่าง                
การดําเนินการ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 ระเบยีบวาระที่ 4.2.พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการบริหาร              
งานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบ                
ให้ถอนระเบียบวาระน้ี 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งต้ัง                
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ                
และข้อบังคับ ไปศึกษาให้ชัดเจนก่อนจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการแต่งต้ัง                  
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง  โดยให้พิจารณาจากข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการ สภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 (1) ควรแก้ไขขอ้บังคับเป็น “ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการแต่งต้ังที่ปรึกษา
อธิการบดี พ.ศ. ....”  
 (2) ควรศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาเป็นรายเดือนว่าสามารถ                   
จ่ายได้หรือไม่อย่างไร  หากสามารถจ่ายได้ควรกําหนดช่วงเงินค่าตอบแทน และให้มคีณะกรรมการพิจารณา             
จ่ายค่าตอบแทนตามความเช่ียวชาญและภาระงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 (3) ควรกําหนดว่าที่ปรึกษาเป็นบุคคล ทีแ่ต่งต้ังจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยและคณะ กรรมการจัดทํารา่งกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560                 
เมื่อวันที่ 12 มถิุนายน2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย              
การแต่งต้ังที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขร่างข้อบังคับ                 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี และแต่งต้ังบุคคล                      
ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี               
แนะนํา 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 มิถนุายน  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ดังน้ี 
     (1) รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
     (2) ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 
     (3) ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 
 โดยให้บุคคลทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่ตามท่ีอธิการบดี
มอบหมาย และให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด 
 นายกสภาฯ ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 012/2560 เรื่องให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีและ
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงาน                 
สภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งใหม้หาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงิน                  
คงคลัง) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

ของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2  เพ่ือสมทบงบประมาณก่อสร้าง                    
อาคารเอนกประสงค์ จํานวน  1  หลัง  เป็นเงิน 10,948,400 บาท (สิบลา้นเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่รอ้ย                       
บาทถ้วน) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกอง                   
นโยบายและแผนดําเนินการ  (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบยีบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติใหป้ริญญา ระดับปริญญาตรีจํานวน 127 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  77  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- 
 

 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 พจิารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์ 

2560  ได้มีมติแต่งต้ัง ดร.บรรเจิด   เจรญิเวช  ตําแหน่งรองอธิการบดี  โดยคําแนะนําของอธิการบดี              
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 003/2560 ลงวันที่                      
9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560) และต่อมา  ดร.บรรเจิด   เจรญิเวช  ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ตาม                  
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2560 เรื่องให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี                    
และแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ลงวันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ต้ังแต่วันที่  1                  
มิถุนายน พ.ศ. 2560 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560                 
ได้แต่งต้ัง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล  ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการ               
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  ได้มมีติแต่งต้ัง  ผศ.จิตรดารมย์   รัตนวุฒิ                     
ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ต้ังแต่วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป  และ  ผศ.สมทรง                   
นุ่มนวล  รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แนะนําต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ัง ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ                    
ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  เป็นเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่วันที่  14                    
มิถุนายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบแต่งต้ัง  ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ  ตําแหน่ง                 
รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ  ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี                  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 เป็นต้นไป               
  

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงนิคา่ตอบแทนเริ่มต้นของผู ้
        ดํารงตําแหน่งบริหาร ซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการ 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม   
พ.ศ.  2560  ได้มีมติแต่งต้ัง  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร   ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย                   
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ใหดํ้ารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2560 เรื่องให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี และแต่งต้ังบุคคลให้                      
ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินค่า                          
ตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  :  กรณี  รศ.ดร.ชูศกัด์ิ  เอกเพชร                          
ตําแหน่งรองอธิการบดี 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                    
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ตําแหน่งรองอธิการบดี  ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 3. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 4. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล อธิการบดี กรรมการ  
 5. ผศ.นรินทร์  สุขกรี ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการ  
 6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เลขานุการ 
 7. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ พิจารณากําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
กรณี  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  ตําแหน่งรองอธิการบดี  โดยดําเนินการตามความในระเบียบมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557   
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ                   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี    
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่วันที่  23 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559  ต่อมา รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี ได้มีหนังสือลงวันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ.              
2560 ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้ังแต่วันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
จึงมีผลให้  รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามความในมาตรา 17 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  ต้ังแต่วันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 เพ่ือให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิมาดํารงตําแหน่งแทน รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีร ี   
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ (ครบวาระวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562)  ตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รง                  
คุณวุฒิ  พ.ศ.  2554 ข้อ 9  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ  ประกอบด้วย 

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)  
   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ พ.ศ. 2547   กรรมการ 
 4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 5. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 6. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
 7. นายวรชาติ  การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทน รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี  ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง                     
คุณวุฒิ พ.ศ. 2554   

 

 4.2.4 พิจารณาอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
                  ในปีการศึกษา 2560 สาํหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 
 ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึง่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ต้ังแต่ปี            
การศึกษา 2556 และหลักสตูรดังกล่าวจะต้องปรับปรุงเป็น “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)” ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 แต่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ทีใ่ช้อยู่ 
ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุง และยังไม่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติ 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

 เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 
ซึ่งกําหนดเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งต้องใช้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งขณะน้ีคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ใช้หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร                
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เฉพาะปีการศึกษา 2560 สําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติให้ใช้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) เฉพาะปีการศึกษา 2560 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 

 

 4.2.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลยั 
ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ.  2547  ได้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  จึงเป็นเหตุให้พ้น                 
จากตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วยน้ัน   

มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีได้ดําเนินการจัดการเลือกต้ังฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และได้                 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏ  พ.ศ.  2547  จํานวน  2  คน  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ดังน้ี   

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ได้แก่  ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก                  
และผู้อํานวยการศูนย์  ได้แก่  รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่ง              
ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  เป็นกรรมการในคณะกรรมการ                 
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน และเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับ จํานวน 1 คน 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ                
วาระ  ดังน้ี 
 1. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร เป็นกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ   
 2. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง เป็นกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
  

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   -ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการเลือกต้ังกรรมการ                   
       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านจีากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง 
       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 ตามท่ี ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์  ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ได้พ้นจากตําแหน่ง 
รองอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2560  ลงวันที่  23  พฤษภาคม                   
พ.ศ. 2560 ต้ังแต่วันที่  1  มถิุนายน  พ.ศ.  2560  จึงเป็นผลให ้ ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์  พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน  และ ผศ.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม 
มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยฯ  ต้ังแต่วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติ                   
หน้าที่อ่ืน  จึงเป็นผลให ้ ผศ.จิตรดารมย์  รตันวุฒิ  พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ต้ังแต่วันที่            
ขอลาออก 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 16 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการตามข้อ 5 (1) 
และ (4) แห่งขอ้บังคับดังกล่าว  เพ่ือให้ได้ผูดํ้ารงตําแหน่งแทน ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์  และ ผศ.จติรดารมย์   
รัตนวุฒิ 
 ผลจากการดําเนินการเลือกต้ังตามข้อบังคับดังกล่าว  เมื่อวันที่  13  มิถนุายน  พ.ศ.  2560 ได้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ดังน้ี 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก 
และผู้อํานวยการศูนย์  ได้แก่  รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร  
 ทั้งน้ี  อธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกต้ัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง                   
ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 16 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 13 มถิุนายน  
2560 และการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มผีลต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2554 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
  

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 9/2560  ในวันอังคาร ที่  27 มถิุนายน  พ.ศ.  2560 เวลา                             
13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 

นายวรชาติ  การเก่ง                                  ผศ.จิตรดารมย์  รตันวุฒิ 
ผู้บันทึกการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


