
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 11/2562 

วันอังคาร ที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชมุ 148 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

11. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

12. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

13. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
16. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 
  2.  นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 
  3.   อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชุม 
  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 -ไม่ม-ี 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีได้อํานวยความสะดวก             
ในด้านสถานที่จัดการประชุม และรถยนต์ของมหาวิทยาลัยในการบริการรับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  2. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือปรับระเบียบวาระการประชุม โดยนํา
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีมาพิจารณาเป็นระเบียบวาระแรก 
และนําระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ มาพิจารณาเป็นระเบียบวาระ
ถัดไปเพ่ือให้มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยฯ  
มีมติเห็นชอบ 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
  ด้วย อ.ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา 
ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เน่ืองจากได้ตอบรับการทาบทามเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องขออนุญาตลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 

  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2562 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
หน้า 2 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 อ.ทศพร 

จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมข้อความในท้ายประโยค คือ “ควรพิจารณา
ว่าเลขานุการสภาฯ มีอํานาจในการตอบข้อกฎหมายได้หรือไม่ และควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาจาก
แหล่งใดประกอบด้วย” 

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 10/2562 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ัง 
    (1) ประธานและรองประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
    (2) ประธานและรองประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สนิ                     
 ที่ประชุมมีมติ 
 1. เห็นชอบแต่งต้ังประธานและรองประธานคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ดังน้ี 
     (1) รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
     (2) ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธาน 
 2. เห็นชอบแต่งต้ัง รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะ 
กรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังประธานและรองประธานคณะกรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 และได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ลงวันที่  17 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป (อยู่
ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่ประชุมมีมติอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพ่ือดําเนินการแจ้งการปิด
หลักสูตรไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             
ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยฯ มอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผน             
การรับนักศึกษา จํานวน 60 ราย ตามโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 
11 ประจําปีการศึกษา 2563 

สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะนิติศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                  

มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 78 ราย  
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต (ดําเนินการแล้วเสร็จ)           
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                        แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา  
                  มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง  

 -ไม่ม-ี 

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 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 (ลับ) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 
2562 มีมติแต่งต้ัง ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกหน่ึงตําแหน่ง จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “มาตรา 45 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติ             
ไว้ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมี
อํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย”  
 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32                   
และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 
29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน 5 ราย ตามรายช่ือและข้อมูลประวัติที่เสนอในระเบียบวาระน้ี 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีตามที่ผู้รักษา                   
ราชการแทนอธิการบดีแนะนํา จํานวน 5 ราย ทั้งน้ี ไม่เกินจํานวนตําแหน่งรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมคร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (จํานวน                  
6 ตําแหน่ง) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเสนอบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรองอธิการบดี
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาลดลงจึงมี
ผลกระทบต่องบประมาณรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย ซึ่งในอนาคตสภามหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดกรอบอัตรา 
ในตําแหน่งรองอธิการบดีไม่เกิน 5 ราย ที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้จากงบประมาณแผ่นดินเท่าน้ัน 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ เช่น การควบรวมหลักสูตร การเรียนการสอน Online และรายงาน  
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการบริหารในแต่ละหลักสูตร 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งต้ังบุคคลตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแนะนํา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  ดังน้ี 
   (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์              
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  บุญกําเนิด 
 (3) อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว 

 (4) อาจารย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์
 (5) อาจารย์วสันต์  สุทธโส 
 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและให้ได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป  
 

4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีเปน็เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ด้วย..อ.ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงเป็นผลให้ อ.วสันต์ สุทธโส พ้นจาก
ตําแหน่งรองอธิการบดี ตามความในมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นผลให้ อ.วสันต์ สุทธโส พ้นจากตําแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไป
พร้อมกันด้วย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 (ลับ) เมื่อวันที่ 17 กันยายน  
พ.ศ. 2562 มีมติแต่งต้ัง ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกหน่ึงตําแหน่ง จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 180 วัน และ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้แต่งต้ังรองอธิการบดี 
ตามคําแนะนําของอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 
 ผศ .ดร . วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
จึงแนะนําผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 1 คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ังเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง อ.วสันต์  สุทธโส ตําแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี โดยคําแนะนําของ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  
 

 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
     ของมหาวิทยาลัย  
 ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ                 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 
ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 7 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กําหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการให้ได้บุคคลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็น “คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย”…” 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยมีกรอบการประเมิน ดังน้ี 

 (1) การประเมินด้านประสิทธิภาพความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
 (2) การประเมนิด้านความสําเร็จในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
 (3) การประเมนิด้านการพัฒนาองค์กร 
 (4) การประเมนิด้านสมรรถนะของอธิการและคณบดี 
 (5) การประเมนิกรณีพิเศษ เช่น ความสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 2. ควรให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้
บังคับต่อไป 
 

 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
         เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ประจํามหาวิทยาลัย 

ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2562 ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การส่ังพัก หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 62 วรรคสี่  
 เพ่ือให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ “จากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความสําเร็จในการบริหารเป็นที่ประจักษ์และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคลหรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ” 
เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยแทน
กรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ดังน้ี  
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ประธาน 
 2. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  กรรมการ  
 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 3. อ.ทศพร  จนิดาวรรณ    กรรมการสภาฯ จากผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ      กรรมการ 
 5. นายวรชาติ  การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
 6. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจา้หน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ดําเนินการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือ และ
ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจให้ได้บุคคลตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่ง
พักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                   
พ.ศ. 2555 ข้อ 62 วรรคสามกําหนดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
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