รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 10/2557
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

------------------------------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. รศ.ดร.เทพ พงษพานิช
3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
5. นายขจร จิตสุขุมมงคล
6. นายสมพร ใชบางยาง
7. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
8. ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล
9. รศ.ปราณี เพชรแกว
10. ดร.วัฒนา รัตนพรหม
11. ผศ.สมทรง นุมนวล
12. ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย
13. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
14. ผศ.สุรินทร สมณะ
15. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท
16. อาจารยพิชัย สุขวุน
17. อาจารยวรรณา กุมารจันทร
18. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
2. ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา
3. ศ.ดร.ประสาท สืบคา
4. นายบัญญัติ จันทนเสนะ
5. นางพรศิริ มโนหาญ
6. นายชุมพล กาญจนะ
ผูรวมประชุม
1. ดร.บรรเจิด เจริญเวช
2. นายชัยราช จุลกัลป
3. นายวรชาติ การเกง
4. นางกัตติกา ดวงศรี
5. นางสาวนริศรา ชุมทอง
6. นางสาวธิดารัตน ชูพัฒนพงษ
ผูชี้แจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.อุษณีย สุธรรมมาภรณ
2. นางสาวธิดารัตน ดํากุล
3. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร
4. ผศ.ประสงค หลําสะอาด

กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.2.3 (2)
นิติกร
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.2.3 (2)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.3
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.3

เวลา 13.00 น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดไปตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รองคณบดี
และคณาจารยใหการตอนรับ และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2556 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบและสภามหาวิทยาลัย
มีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตรฯ ควรสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและวิจัย เพื่อสรางผลงานทาง
วิชาการใหเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก และแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได
2. คณะมนุษยศาสตรฯ ควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรที่มีลักษณะคลายกัน โดยให
บูรณาการโครงการรวมกันเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการและเปนการประหยัดงบประมาณของหนวยงาน
3. ควรประยุกตหลักสูตรของคณะใหตอบรับกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม
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4. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะ ควรจําแนกเปน 3 สวน ไดแก งานตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย งานตามพันธกิจของคณะและผลการดําเนินงาน และความคิดริเริ่มกิจกรรม/โครงการ
หรือความตองการของคณะ
5. ควรสรางอัตลักษณของหนวยงานโดยเนนไปที่บัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตรฯ มีทักษะ ความรู
ความสามารถดานภาษา การศึกษาเพื่อสรางความเปนมนุษย เปนตน
6. ควรเนนการสรางหลักสูตรที่รับใชสังคมและปรับเปลี่ยนชื่อคณะใหสื่อกับศาสตรที่เปดสอนใน
ปจจุบันตลอดจนรักษาสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ “พุทธทาส” เอาไว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีเรื่องที่อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีพรอมดวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดใหการตอนรับอธิการบดี และคณะผูบริหารจาก Shinsung
University, Republic of Korea เพื่อหารือเกี่ยวกับการสรางความรวมมือทางดานวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคาร ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.2.3 (1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุน
พัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยกองทุน
พัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และสงระเบียบใหมหาวิทยาลัยทราบแลว
และมหาวิทยาลัยมอบกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการใหมีคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบดังกลาวตอไป
ระเบียบวาระที่ 3.2.3 (2) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และสงระเบียบใหมหาวิทยาลัยทราบแลว
และมหาวิทยาลัยมอบกองคลังดําเนินการใหมีคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบดังกลาวตอไป
ระเบียบวาระที่ 3.2.3 (3) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ
พ.ศ. 2557
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคา
ตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงระเบียบใหกองการเจาหนาที่แลว
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สภามหาวิทยาลัย
มีมติเลือกและแตงตั้ง อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป
นายกสภาฯ ไดลงนามคําสั่งสภาฯ ที่ 011/2557 เรื่องแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงคําสั่งใหกองการเจาหนาที่
ทราบเพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะ กรรมการประจําคณะนิติศาสตร ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร
นายกสภาฯ ไดลงนามในประกาศสภาฯ (ฉบับที่ 011/2557) เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะนิติศาสตร ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงประกาศ
ใหคณะนิติศาสตรทราบเพื่อดําเนินการแจงหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของทราบแลว
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.ประยงค เนตยารักษ
2. รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง
3. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร
4. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
5. รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี วรภัทร
7. ดร.อุทัย ดุลยเกษม
8. นางมยุรี สิงขไขมุก
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เปนตนไป
นายกสภาฯ ไดลงนามในประกาศสภาฯ (ฉบับที่ 010/2557) เรื่องแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สงประกาศใหมหาวิทยาลัยทราบแลว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักสงเสริมวิชาการฯ แจงหนวยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวของทราบแลว
ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 47 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 29 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพื่อจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

5
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 003/2556 และที่
004/2557) ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยมอบหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไปพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย
และไดพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังตอไปนี้
1. รายงานผลติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2556 – 2559) และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2558 – 2561)
3. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
4. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ
3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคาใชจายในการ
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
เพื่อใหการจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการโดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคาใชจายในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุ
กรรมการ พ.ศ. 2552 ขอ 6 มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคาใชจาย
ในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2552 ขอ 6 เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในการปฏิบัติ
และมีความเหมาะสม
จึงเสนอ “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยคาใชจายในการประชุมคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .… ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกใชบังคับตอไป
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มติที่ประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตถอนระเบียบวาระนี้ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
3.2.3 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบจายคาภาษีโรงเรือนตามสัญญาการเชาพื้นที่และบริการ
ชั้น 11 อาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร
การดําเนินการเกี่ยวกับการเชาพื้นที่และบริการ ชัน้ 11 อาคารสํานักงานโครงการไอที สแควร ไดดําเนินการ
มาตามลําดับ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดทําสัญญาเชาพื้นที่และบริการชั้น 11 อาคารสํานักงานโครงการไอที สแควร เพื่อใช
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
2. มหาวิทยาลัยฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
ในระเบียบวาระที่ “4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบอัตราคาเชาอสังหาริมทรัพย กรณีคาเชา เกินเดือนละ
20,000 บาท” และสภามหาวิทยาลัยมีมติ “ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเชาพื้นที่ของ
อาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร โดยใหคณะกรรมการฯ จัดทําขอมูลความเปนมาของการดําเนินการ
ในการทําสัญญาเชาพื้นที่ตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งขอมูลจํานวนนักศึกษา สัญญาเชาฉบับเดิม และเพื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จใหเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
ทั้งนี้ ในระหวางการดําเนินการของคณะกรรมการเชาพื้นที่ของอาคารสํานักงานโครงการไอที สแควร
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอสัญญาเชาพื้นที่ของอาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร ตามอัตราคาเชา
ที่เพิ่มขึ้น ไมเกิน 10% ของอัตราคาเชาเดิม”
3. คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพยสิน (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่
014/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555) ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ไดพิจารณา
ในระเบียบวาระที่ “2.1 พิจารณาเพื่อใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการเชาพื้นที่และบริการ ชั้น 11
อาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร” และไดมีมติ “เห็นชอบขอมูลและเหตุผลตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เหตุผลและความจําเปนในการเชาพื้นที่ของอาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร (คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 1591/2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555) ดําเนินการและนําเสนอ เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย, พิจารณาใหความเห็นชอบอัตราคาเชาอสังหาริมทรัพย กรณีคาเชาเกินเดือนละ 20,000 บาท”
4. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (5)
พิจารณาใหความเห็นชอบอัตราคาเชาอสังหาริมทรัพย กรณีคาเชาเกินเดือนละ 20,000 บาท จากการเสนอ
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพยสิน (ตามขอ 2) และมีมติ “เห็นชอบอัตราคาเชาอสังหาริมทรัพย
กรณีคาเชาเกินเดือนละ 20,000 บาท กรณีคาเชาพื้นที่อาคารสํานักงานของโครงการไอที สแควร เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพยสินเสนอ”
ทั้งการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดังกลาว ตามขอมูลที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน และ
ทรัพยสินเสนอ เปนขอมูลเฉพาะคาเชา และคาสาธารณูปโภค (คาน้ํา คาไฟฟา เปนตน) กับคาอากรแสตมป
และคาภาษีหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่ราชการเรียกเก็บตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการ
5. ขอเท็จจริงกรณีคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(1) ตามสัญญาที่ทําเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับบริษัท
ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยใชสัญญาดังกลาวตอไป โดยอัตราคาเชาที่เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 ของอัตราคาเชาเดิมนั้น
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มติสภามหาวิทยาลัยไมไดกลาวถึง คาภาษีโรงเรือน เนื่องจากการเชาป 2552 - 2555 บริษัทผูใหเชาไมไดขอให
มหาวิทยาลัยจายคาภาษีโรงเรือน เนื่องจากทางราชการยังไมไดเรียกเก็บ
อยางไรก็ดี สัญญาเชาพื้นที่ขอ 2.2 กําหนดวา “ผูเชาจะตองชําระคาภาษีโรงเรือน อากรแสตมป
หรือภาษีอื่นใด อันเกี่ยวกับการเชาสถานที่ตามสัญญานี้ และสัญญาที่เกี่ยวของตามที่ทางราชการเรียกเก็บ
ตลอดอายุการเชา…”
(2) ตอมาในป 2556 บริษัทไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด ผูใหเชาพื้นที่และบริการ ไดมีหนังสือ
ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผูใหเชาจายคาภาษีโรงเรือนตามสัญญาตั้งแตป 2553 – ป 2555
จํานวน 648,613.00 บาท
มหาวิทยาลัยไดนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหมหาวิทยาลัยจายคาภาษีโรงเรือนตามสัญญาเชาพื้นที่ (ขอ 2.2) ที่ไดกําหนดไวเดิม และเพิ่มเติมในขอ 4.4
ความวา “ผูเชาตกลงชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเกี่ยวกับสถานที่เชาตามสัญญานี”้ ของสัญญาเชาพื้นที่
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผูเชากับบริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด ผูใหเชา ในรางสัญญา
ที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจแกแลว และไดใหขอเสนอแนะดังกลาวไว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีขอสังเกตวาการเชาพื้นที่เกินวงเงิน 20,000 บาทนั้น สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีเคยใหความเห็นชอบแลว ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555
แตการอนุมัติในครั้งนั้นไมไดรวมคาภาษีโรงเรือนตามความผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีผูเชา กับบริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด ผูใหเชา
มติที่ประชุม
เห็นชอบกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทําสัญญาเชาพื้นที่และบริการ ชั้น 11 อาคาร
สํานักงานของโครงการไอที สแควร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอเพิ่มเติม สําหรับการจายคาเชาและคาภาษีโรงเรือน
ตามสัญญาเชานัน้ ใหอธิการบดีดําเนินการตามระเบียบและขอบังคับการใชจายเงินของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไมมี4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ดวย ดร.จํารัส นองมาก กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 038/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
ไดพนจากตําแหนงกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ฯ ดังกลาว ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2552 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ขอ 63 (1) ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิดังกลาว
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จะมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 (คําสั่ง
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในวันที่ 25 ธันวาคม 2555)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 “ขอ 62 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา “ก.อ.ม.” ประกอบดวย… (2) กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูทรง
คุณวุฒิจํานวนสองคน”
สภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ เพื่อทําหนาที่สรรหาบุคคล โดยใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
มีสวนรวมในการเสนอชื่อ และดําเนินการกลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจใหไดบุคคลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
คณะกรรมการสรรหากรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ (ตาม
คําสั่งสภาฯ ที่ 010/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557) ไดดําเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เรื่องรูปแบบและวิธีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการผูทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหา
และคณะกรรมการดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 มีมติใหทาบทาม
และเสนอชื่อ นายแพทยบรรจบ มานะกุล ตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง นายแพทยบรรจบ มานะกุล เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง นายแพทยบรรจบ มานะกุล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ดวยในเดือนกันยายน 2557 มีผูบริหารตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ของมหาวิทยาลัยเกษียณอายุราชการขณะที่ยังอยูในวาระการดํารงตําแหนงจํานวน 3 ราย (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องใหขาราชการพนจากตําแหนงและหนาที่ราชการเนื่องจากมีอายุ
60 ปบริบูรณ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557) คือ
1. ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล ตําแหนง อธิการบดี (แตงตั้งตามประกาศสํานักนายก
รัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556)
2. ผศ.ประสงค หลําสะอาด ตําแหนง รองอธิการบดี (แตงตั้งตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ที่ 013/2556 เรื่อง แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2556)
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3. ผศ.สมพร โตใจ ตําแหนง คณบดี (แตงตั้งตามคําสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่
016/2556 เรื่อง แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงคณบดี ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 หมวด 1 บททั่วไป ขอ 6 กําหนดให “การกําหนดอัตราคาตอบแทน
สําหรับผูบริหารที่เกษียณอายุราชการในขณะที่ยังอยูในวาระการดํารงตําแหนงบริหารตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหดําเนินการตามหมวด 2”
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว หมวด 2 ขอ 10 กําหนด “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะ
กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยบุคคลจํานวน 5 คน ทั้งนี้ตองมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสามคน ที่มิไดเปนผูมีสวนไดเสียกับผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงบริหาร
เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร แลวเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและจัดทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยเปนคราวๆ ไป...”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผู
ดํารงตําแหนงบริหารที่เกษียณอายุราชการขณะที่ยังอยูในวาระการดํารงตําแหนงจํานวน 3 ราย ดังกลาว
มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารที่เกษียณอายุ
ราชการในขณะที่ยังอยูในวาระการดํารงตําแหนงบริหาร ประกอบดวย
1. นายสมพร ใชบางยาง
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. อาจารยพิชัย สุขวุน
กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. อาจารยวรรณา กุมารจันทร
ประธานสภาคณาจารยฯ
กรรมการ
6. นายชัยราช จุลกัลป
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. นายวรชาติ การเกง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ พิจารณากําหนดอัตราเงินคาตอบแทนเริ่มตนของผูดํารงตําแหนงบริหาร แลวเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารที่เกษียณอายุราชการในขณะยังอยู
ในวาระการดํารงตําแหนงบริหารของบุคคลดังตอไปนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
2. ผูชวยศาสตราจารยประสงค หลําสะอาด ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
3. ผูชวยศาสตราจารยสมพร โตใจ ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยดําเนินการใหเปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557
4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2558
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา ทําการสอนและผลิตครู และเพื่อใหการรับนักศึกษาปการศึกษา
2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน
และทองถิ่นในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดกําหนด
นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2558

10
พรอมแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรปรับแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ โดยใหปรับแผนการรับนักศึกษา
เพิ่มหรือลดไมเกินรอยละ 10
2. วิธีการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรมีโควตาสําหรับผูพิการเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยควรสรางหลักสูตรสําหรับนักศึกษาที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะ
และสรางระบบในการดูแลนักศึกษากลุมเหลานี้เปนพิเศษเพื่อไปทําขอตกลงกับ สกอ. ในการสนับสนุน
งบประมาณทางการศึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ปการศึกษา 2558 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา
2558 จํานวน 4,820 คน โดยใหปรับแผนการรับเพิ่มหรือลดไมเกินรอยละ 10
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของ
สภาวิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 47 คน
กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต สภาวิชาการ
มีมติอนุมัติใหปริญญา จํานวน 47 คน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มีขอสังเกตเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ และสาระนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธและสาระนิพนธควรทบทวนและใหมีหลักคิดใหเกิดการบุกเบิกงานวิชาการใหมๆ
2. ผูควบคุมวิทยานิพนธควรดูแลและกําชับใหนักศึกษาสรางองคความรูทางวิชาการในศาสตรนั้นๆ
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี จํานวน 47 คน และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 47 คน ดังนี้
(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จํานวน 1 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 25 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 13 คน
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(4) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จํานวน

8

คน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบคําพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดําที่ 21/2556
คดีหมายเลขแดงที่ 268/2557
ตามที่ นายทศพร จินดาวรรณ ผูฟองคดี ไดยื่นฟองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 1
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 3 ตามคดี
หมายเลขดําที่ 21/2556 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 โดยขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง ดังนี้
1. เพิกถอนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 แทน
2. เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ที่มีมติใหยกเลิกการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ 027/2555 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 และให
ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรใหม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 ในการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร
3. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีจากการเสียโอกาสและเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงในการไมไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีคณะนิติศาสตร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 จนถึงวันฟอง
รวมเปนเงิน 400,000 บาท
4. ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
ระเบียบวาระที่ 6 (6.1) เรื่องพิจารณาการดําเนินการทางคดีปกครองกรณีถูกกลาวหาวากระทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการพิจารณาและมีมติที่ประชุม ดังนี้
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดรับทราบคําสั่งศาลปกครองคดี
หมายเลขดําที่ 21/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะ
ผูถูกฟองคดีที่ 2 มีมติมอบอํานาจใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีโดยตําแหนง ดําเนินการ ดังนี้
1. ทําคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําที่ 21/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 พรอมดวย
หลักฐาน จํานวน 1 ชุด และจัดทําสําเนาคําใหการและสําเนาพยานหลักฐาน จํานวน 1 ชุด
2. ลงนามในใบมอบฉันทะ/ใบมอบอํานาจ ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 2 เพื่อประกอบในการนําสงเรื่อง
และการดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับคดีตอสํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราชในการขอใหพนักงานอัยการ
ดําเนินคดีแกตางคดีดังกลาว
3. ดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับคดีดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัย ฯ ไดดําเนินการนําสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการแกตางในคดีปกครองแทน
ผูถูกฟองคดีทั้งสาม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ ศธ 0561/1259
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ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และพนักงานอัยการสํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราชไดดําเนินการตาม
ความประสงคของผูถูกฟองคดีทั้งสามแลว นั้น
บัดนี้ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชไดมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดําที่ 21/2556 คดีหมายเลขแดง
ที่ 268/2557 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร โดยศาลไดทําการวินิจฉัยในคดีดังกลาว
รวม 3 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นที่หนึ่ง ผูถูกฟองคดีที่ 2 ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ชอบดวยกฎหมายหรือไม
2. ประเด็นที่สอง การที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2555 ใหยกเลิกการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2551 และใหดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ
นิติศาสตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2555 เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
3. ประเด็นที่สาม การที่ผูถูกฟองคดีที่ 3 ไมเสนอชื่อผูฟองคดีเพื่อเขารับการสรรหา เปนคณบดี
คณะนิติศาสตร เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม หากเปนการกระทําละเมิด ผูถูกฟองคดีที่ 1 จะตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีหรือไม เพียงใด
ประเด็นทั้งสามประเด็นดังกลาว ศาลพิพากษายกฟอง รายละเอียดปรากฏตามสําเนาคําพิพากษา
ของศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดําที่ 21/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 268/2557
สํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราชไดมีหนังสือสํานักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช ที่ อส
0035/871 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เรื่องแจงผลคดี มายังมหาวิทยาลัยฯ โดยพนักงานอัยการสํานักงาน
คดีปกครองนครศรีธรรมราชพิจารณาแลว เห็นวาไมควรอุทธรณเพราะคําพิพากษาของศาลชอบดวย
ขอกฎหมายและเปนไปตามความประสงคของตัวความแลว
จึงแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 961,284,084 บาท (เการอยหกสินเอ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสี่พันแปดสิบสี่บาทถวน) จําแนกเปน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 509,244,700 บาท (หารอยเกาลานสองแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) และ
เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 452,039,384 บาท ( สี่รอยหาสิบสองลานสามหมื่นเกาพันสามรอยแปดสิบสีบ่ าทถวน)
โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน ไดใชงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิตที่จะตองสงมอบตอสํานัก
งบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4
มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจํารายเดือน ไตรมาส และประจําป
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดในแตละไตรมาส บัดนี้สิ้นไตรมาส 4 มหาวิทยาลัย
จึงไดจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 ไตรมาส 4 และรายงานผลการดําเนินงาน
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และการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินงบประมาณ
และทรัพยสิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 เพื่อทราบ
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑ วิธีการจาง การบรรจุแตงตั้ง
และการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
(2) สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และสัญญาค้ําประกันการเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย
(3) ขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบทายสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
3.1 ตําแหนงประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
3.2 ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มีมติออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑ วิธีการจาง
การบรรจุแตงตั้งและการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และกําหนดสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสัญญาค้ําประกันการเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และกําหนดขอตกลงการ
ปฏิบัติงาน (TOR) แนบทายสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 7 (1) “ออกระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งกําหนดเงื่อนไข การจาง หลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับการจาง
การบรรจุและการแตงตั้ง การเพิ่มคาจาง การลา วินัย และการรักษาวินัย การอุทธรณและการรองทุกข
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน เกื้อกูล สวัสดิการ การออกจากงาน และเรื่องอื่นๆ
เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย” ...
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ตามขอ 7 (1) (2) (3) และ (5) ใหคณะกรรมการรายงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบ
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไมมี-
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2557 ในวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา
13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นายวรชาติ การเกง
ผูบันทึกการประชุม

ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
ผูตรวจรายงานการประชุม

