
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 6/2554 
วันอังคาร ที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาติ  อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
10. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
12. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
13. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
6. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
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ผู้ร่วมประชุม 

1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการศึกษาฯ 
2. นายชัยราช   จุลกัลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นายวรชาติ   การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 นางสุพรรณี   อนุกูล    ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.4 
  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  2  ท่าน  คือ  คุณพรศิริ             
มโนหาญ  และคุณฉวีวรรณ   สุคันธรัต  ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ตามที่สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์  กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสา                      

ธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ได้มีหนังสือแจ้งว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์                          
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้  ประจําปี
พุทธศักราช  2554   จากระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน  2554  เป็นระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม  
2554  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรตแิสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  ในวันที่  14  สิงหาคม  2554  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี      

2. มหาวิทยาลัยได้เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ                
“การดําเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา 2554” ในระหว่างวันที่                   
27 – 29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีนักวิชาการ                      
และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ  500  กว่าคน 

3. มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษากว่า 500  คน  ร่วมเดินรณรงค์พร้อมป้ายที่มี                    
ข้อความรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.  ในวันที่  3  กรกฎาคม              
2554 
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4. มหาวิทยาลัยได้วางกรอบการรับน้องใหม่ “จตุรวิถี”  4  กรอบเข้มในการรับน้อง  คือ 
    (1)  สะท้อนวัฒนธรรมไทย 

  (2)  สะท้อนความรักและเอื้ออาทร 
  (3)  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  (4)  รุ่นพี่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีของรุ่นน้อง 
  เพื่อให้การจัดกิจกรรมรับน้องสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงาม  สร้างความรัก  ความผูกพัน
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
 5. ด้วยนายวุฒิวัฒน์  สมบูรณ์  นายรณชัย  เพชร์คง  และนายนิรุตต์  พุทฒนวน  นักศึกษา                   
ปีที่ 4   แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ผลิตรถเก็บใบไม้แห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด  ฉบับประจําวันพฤหัสบดี ที่  9  มิถุนายน  2554  และ
หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับประจําวันศุกร์ ที่  10  มิถุนายน  2554 
  

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2554  ซึ่งประชุมเมื่อ                      
วันอังคาร ที่  31  พฤษภาคม   พ.ศ.  2554   โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 8  แก้ไขข้อความจาก “ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.4     
พิจารณาอนุมัติต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารย์
ประสิทธิ์  ทองแจ่ม” เป็น “ระเบียบวาระที่ 3.2  เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาให้                     
ความเห็นชอบการต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี รองศาสตราจารย์
ประสิทธิ์   ทองแจ่ม”   

หน้า 9  บรรทัดที่ 17 แก้ไขมติที่ประชุมจาก “ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม  เกษียณอายุราชการตามเกณฑ์
การเกษียณอายุราชการตามปกติ” เป็น “ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการต่ออายุราชการของข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม  โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
จ้างรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์   ทองแจ่ม   โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  เพื่อรักษา
บุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไว้” 
 หน้า 13  อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํามีข้อสังเกต 
ในระเบียบวาระที่ 5.2  ดังนี้  
 โดยมีข้อทักท้วงว่า บุคลากรสายวิชาการและผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มีค่าตอบแทนสูงเป็นการ
เฉพาะอาจจะไม่เข้าข่ายให้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5  ได้  เพราะการปรับเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าว 
นั้น  ได้มีระเบียบไว้เป็นการเฉพาะคือ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  จึงเห็นควรให้สภา
มหาวิทยาลัยทบทวนการดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบนั้นๆ 
 



 

 

4 
 

 

 

 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
       

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2  ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการต่ออายุราชการแก่ข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ  และกองการเจ้าที่ได้แจ้ง            
เรื่องดังกล่าวให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว   

 ระเบียบวาระที่ 3.3  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติเห็นชอบ   
1. ปฏิทินการจัดทําระเบียบวาระ   การประชุมสภามหาวิทาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
2. ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย                   

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  .... 
3. คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
5. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี                 

การศึกษา  2553 
       โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยฯ  
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย                  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว  และได้ส่งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ประจําปีการศึกษา  2553 ให้กรรมการสภาฯ ได้ตอบแบบประเมินตนเองแล้ว ตามหนังสือมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.1/ว.080 เรื่องส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี 
การศึกษา  2553  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554   
  ระเบียบวาระที่ 3.4  ที่ประชุมเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจําตามสัญญา  : กรณีผู้ที่มหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาต่อ
เป็นการเฉพาะรายตามเหตุผลพิเศษที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ทราบมติสภาฯ แล้ว 
และกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจําตามสัญญา  : กรณีผู้ที่มหาวิทยาลัย                 
ให้ไปศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว 
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 ระเบียบวาระที่ 5.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี   จํานวน  123   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  1  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน  13  คน              
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ            
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา             
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 5.2  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและอนมัุติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 เป็นเงินจํานวน 1,328,639 บาท (หนึ่งล้านสามแสน  
สองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)  เพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5  ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2554 – 30 กันยายน  2554 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และกองคลังทราบมติสภาฯ  แล้ว  และมหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่ง ฯ เรื่องการปรับเพิ่ม
เงินเดือน  ร้อยละ 5  ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  ระเบียบวาระที่ 6.1  ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการสภาฯ ผู้ทรง 
คุณวุฒิ  บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนางพรศิริ   มโนหาญ  และนางฉวีวรรณ               
สุคันธรัต  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ตั้งแต่วันที่  21  เมษายน 2554  ที่ประชุมมีมติรับทราบ        
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งหนังสือถึง  คุณพรศิริ  มโนหาญ และคุณฉวีวรรณ  สุคันธรัต  
ทราบตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย                      
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                     
ที่ ศธ 0561.1/076 และที่ ศธ 0561.1/077  เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 2554   
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2554 ระเบียบวาระที่ 6.1   
เพ่ือขอทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในการจัด
การศึกษา  ภาคปกติ  พ.ศ.  2548   

 ด้วย  อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  มีข้อสังเกตเรื่องการ                 
เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้ดําเนินการ         
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษา  พ.ศ.  2551 และเห็นควรออกประกาศมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวง           
การคลัง  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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 มติที่ประชุม  
 สภามหาวิทยาลัยฯ  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
 

3.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2553 ระเบียบวาระที่ 3.2             
พิจารณาให้ความเห็นชอบ “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา                
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม พ.ศ.  2553  ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการดําเนินงานของ         
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ตามที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอ  (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่ 
023/2552  ลงวันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2552 ที่ 025/2552 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.  2552 
และที่ 003/2554  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)  และในการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว                 
สภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวไปดําเนินการตามแผนการดําเนินการ ฯ                 
ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตาม “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา                
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี” ตามแผนที่ได้กําหนดไว้ในแผนระยะที่ 2 
แผนระยะสั้น (ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  1  มิถุนายน  2554)  จํานวน  7  งาน  ดังนี้ 

1. จัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2. กําหนดคุณสมบัติของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และสายการบังคับบัญชา 
3. พิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เกี่ยวกับการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
4. จัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (เสนอวาระหลักในการ 

ประชุม)   
5. ทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย 
6. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย 
7. จัดทําเว็ปไซต์สภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
8. มีระบบ E-document สนับสนุนการทํางานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
การดําเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ  ได้ดําเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  ในงานตามข้อ 1  ถึงข้อ 4  และข้อ 6   
คณะกรรมการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2554  ได้

พิจารณาดําเนินการเพื่อจัดทํางานตามข้อ 5  และข้อ 7 กับข้อ 8  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ดังนี้ 
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 1. พิจารณาทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจัดทํา 
“ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
  (1)  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 (2)  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... 
 (3)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3)             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  พ.ศ. ... 
 (4)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์           
ประจํา  พ.ศ. .... 
 2. พิจารณาการจัดทําเว็ปไซต์สภามหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
     คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะมีเว็ปไซต์ของสภามหาวิทยาลัยภายใน            
เวลาที่ไม่นานนัก  จึงพิจารณาให้จ้างผู้ชํานาญการภายนอกในการจัดทําเว็ปไซต์มาดําเนินการจัดทํา  
 3. พิจารณาจัดให้มีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E- document)  เพื่อสนับสนุน           
การทํางานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาให้มีการจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                          
(E- document)  และจัดให้มีคอมพิวเตอร์ Tablet PCs สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ใช้ในการทํางาน 
 มติที่ประชุม 

1. สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติเห็นชอบออกขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ดังนี้ 
(1)  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
(2)  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
(3)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  พ.ศ. ... 
(4)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์                     

ประจํา  พ.ศ. .... 
2. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           

หรือพิจารณาจ้างผู้ชํานาญการภายนอกในการจัดทําเว็ปไซต์ของสํานักงานสภามหาวทิยาลัย 
3. เห็นชอบในหลักการและงบประมาณให้มหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณ์  Hardware  ให้กับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และศึกษา              
แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยมีระบบโปรแกรมสําหรับการประชุม                 
ที่มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ 

4. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าภาระงานในแก้ไข  ปรับปรุงและจัดทําร่างระเบียบ                
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก  จึงเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  จัดทํา “ร่าง”               
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ 
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มหาวิทยาลัย  1  ชุด  และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย  1  ชุด  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ                 
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....  ดังนี้ 
     “เขตพื้นที่บริหารการศึกษา”  หมายถึง  เขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง  ให้บันทึกเจตนารมณ์คําจํากัดความดังกล่าวว่า “เขตพื้นที่บริหาร
การศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษากําหนด” 
 2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  พ.ศ. ....  ดังนี้ 
  ข้อ 5 (3)  แก้ไขจาก “ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  นับถึงวันเลือกตั้ง” 
เป็น “ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า          
สามปี  นับถึงวันเลือกตั้ง”   
  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     สุราษฎร์ธานี       

 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
131/2548   ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548   โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุม
พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.  ที่สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  21   
มิถุนายน  พ.ศ.  2554  และเห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย               
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  221  คน  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน                 
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับบัณฑิตศึกษา                
ต่อสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  63  คน      
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามที่มหาวิทยาลัย                      
ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน      221   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  63  คน  ประกอบด้วย 

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน       52        คน 
-  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        5        คน 
-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน        6       คน 
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4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ที่ 012/2552  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2552  แต่งตั้งอาจารย์พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม ให้ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2552 และจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  4 ปี 
ตามความในมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์  
2556   
 อาจารย์พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม  ได้ยืนหนังสือบันทึกข้อความ เรื่องขอลาออกจากคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2554  โดยขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน  2554  เป็นผลให้  อาจารย์พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม  พ้นจากตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2554  ตามความในมาตรา 38  ประกอบ
มาตรา  30 วรรคสอง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
คณบดี  พ.ศ.  2551  “ข้อ 7 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะ 
กรรมการสรรหาคณบดี” ประกอบด้วย 
  (1) อธิการบดี  เป็นประธาน 
  (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 1 คน  โดยการเลือกของกลุ่ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
  (3)  ผู้แทนจากอาจารย์ จํานวน  3  คน  โดยการเลือกจากกลุ่มอาจารย์ของคณะ              
หรือมหาวิทยาลัยที่มีการสรรหาคณบดี 
  (4)  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นเลขานุการ 
  (5)  ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหาคณบดี          
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่             
คณบดีจะครบวาระ  กรณีที่คณบดีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการภายใน ระยะเวลา                
หกสิบวันนับแต่วันที่คณบดีพ้นจากตําแหน่ง” 
 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเลือกผู้แทนอาจารย์จากกลุ่มอาจารย์ของคณะวิทยา              
การจัดการ  จํานวน  3  คน  เพื่อจะเป็นกรรมการสรรหาเรียบร้อยแล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัย            
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เพื่อดําเนินการสรรหาคณบดี               
คณะวิทยาการจัดการแทนผู้ลาออกต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      ประธาน 
2. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
3. ผศ.สาโรช  เนติธรรมกุล ผู้แทนคณาจารย์คณะวิทยาการจดัการ กรรมการ 
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4. ผศ.ชลลดา  เลื่อมใสสุข ผู้แทนคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
5. อาจารย์ชฎาภรณ์  สุขศรี ผู้แทนคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เลขานุการ  
7. ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
8. นายวรชาติ   การเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  ให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกและแต่งตั้งเป็น
คณบดีคณะวิทยาการจัดการภายในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2554 
 

4.3 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์  
               และข้าราชการ  พ.ศ. .... 
 ตามที่สภามาหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ   พ.ศ.  2552   และได้มีการดําเนินการเพื่อเลือกตั้งประธานและ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการไปแล้ว  1  ครั้ง และประธานกับกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการที่ได้มาตามข้อบังคับดังกล่าวได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.  2554 
 จากการดําเนินการให้มีประธานและกรรมการสรรหาสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับ
ดังกล่าวมีกรณีที่ควรจะดําเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติให้มีสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (มาตรา  23)  และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา   24  แห่งพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  อาทิเช่น 
 (1)  นิยามศัพท์ในข้อบังคับของ  คําว่า  “อาจารย์ประจํา”และ “ข้าราชการ” 
 (2)  การไม่ระบไุว้ในข้อบังคับ “กรณีที่ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ             
พ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการใหม่ทําให้การดําเนินการของสภาคณาจารย์และข้าราชการเกิดช่องว่างระหว่างดําเนินการ
เลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการกับส่งผลโดยตรง “ต่อการปฏิบัติหน้าที่           
ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง” อีกด้วย 
 (3)  กรณีการดําเนินการการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                 
ภายใน  45  วัน ก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหนง่ของประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
 ที่ประชุมรองอธิการบดีและคณบดี เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2554  ได้เสนอให้นํา “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.  2552”  “ให้คณะ 
กรรมการ  ปรับปรุงแก้ไขและจัดทําร่างระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ที่           
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว 
 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจัดทําร่างระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่  015/2551  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2551 และ            
ที่  010/2554  ลงวันที่  26  เมษายน  2554   ในการประชุมครั้งที่  1/2554    เมื่อวันที่  27                  
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มิถุนายน  2554  ได้พิจารณาจัดทํา  “ร่าง”  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย             
สภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังรายละเอียดใน “ร่าง”              
ข้อบังคับฯ  ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 

 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
พ.ศ. ....  โดยแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  พ.ศ. ....  ดังนี้ 

1. ข้อ 9 วรรคสอง  แก้ไขเป็น “ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                 
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้  กรณีที่มีสัญญาปฏิบัติงานสอนหรือสัญญา
ปฏิบัติงานต้องเป็นสัญญาปฏิบัติงานสอนหรือสัญญาปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งปี” 

2. ข้อ10 วรรคแรก  แก้ไขเป็น “ให้ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ               
2  ปี  นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้งและอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้” 

3. ข้อ 11 วรรคสาม แก้ไขเป็น “การเป็นประธานหรือกรรมการให้มีผลนับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นต้นไป” 
 

4.4 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาให้ดํารงตําแหน่ง 
           ผู้บริหาร (ลับ) 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขออนุญาตต่อที่ประชุมให้มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้เป็น           
ระเบียบวาระลับ  เนื่องจากเป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติแต่งตั้ง  นายศักดา  ศิริพันธุ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่ง            
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชํานาญการ  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  สํานักงาน 
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน  2554 
 

4.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนกรรมสิทธ์ิครุภัณฑ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันภัย 
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่  5/2547  เมื่อวันที่  16  
กรกฎาคม  2547  ระเบียบวาระที่ 5.5 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ประจําปี  พ.ศ.  2547  เพิ่มเติมครั้งที่  4  จํานวน  11,767,173  บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่น           
เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  และจํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ           
ให้จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ปริมาตรกระบอกสูบ  1796  ซีซี  4  กระบอกสูบ  5,200 รอบต่อนาที  เกียร์
อัตโนมัติ   มีระบบถุงลมนิรภัย  จํานวน  1  คัน  ในวงเงิน  2,490,000  บาท  (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดซื้อรถเก๋งยี่ห้อ  NISSAN  รุ่น TEANA 230 JM  1  คัน               
ในวงเงิน  1,400,000  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)   โดยรับมอบรถยนต์ดังกล่าวเมื่อวันที่  7   
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ตุลาคม  2547 และมหาวิทยาลัยจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดังกล่าวเม่ือวันที่  24  พฤศจิกายน  
2547  ทะเบียน  กง  6701  สฎ. 
 รถยนต์หมายเลขทะเบียน  กง  6701  สฎ.  ดังกล่าวได้ทําประกันภัย  ชั้น  1  ปีที่ 6  กับ             
บริษัทวิริยะประกันภัยจํากัด  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2553  ถึงวันที่  25  พฤศจิกายน  2554              
ในวงเงินความเสียหายต่อรถยนต์  660,000  บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   
 ต่อมาเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2554  รถคันดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าข้างทาง 
บริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อําเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา ได้รับความเสียหายหนัก  และ                  
เมื่อคิดค่าอะไหล่และค่าแรงรวม  549,004.91 บาท  หรือร้อยละ 83.18  ของทุนเงินประกัน  ทั้งนี้  
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ได้พิจารณารายการอะไหล่และค่าแรงทั้งหมดแล้วพบว่า “ไม่สามารถ                
ที่จะทําการจัดซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้เห็นควรคืนทุนตามวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์  เป็นเงิน  
660,000  บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)” 
   กรณีความเสียหายดังกล่าว เป็นกรณีที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (สัญญา)  ประกันภัยรถยนต์           
คันดังกล่าวความว่าทราบว่า 
 “ข้อ 2 การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ 
       2.1  ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง  บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 
         ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  80 ของมูลค่ารถยนต์  ในขณะที่
เอาประกัน  ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที  
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นสิ้นสุด 
    รถยนต์เสียหายสิ้นเชิงในที่นี้หมายถึง  รถยนต์ได้รับความเสียหาย                     
จนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้  หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของมูลค่ารถยนต์                
ในขณะเกิดความเสียหาย” 
 ความเสียหายของมหาวิทยาลัย  กรณีรถยนต์คันดังกล่าว  ซึ่งใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย
มาแล้ว  6  ปี  7  เดือน  (7  ตุลาคม  2547 – 10  พฤษภาคม  2554 )  ราคารถยนต์เมื่อคํานวณ              
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  เท่ากับ  427,968.75  บาท  (สี่แสนสองหมื่น           
เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)   
 กรณีดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบราคารถยนต์  ณ  วันเกิดอุบัติเหตุ  427,968.75  บาท  กับ                  
รับเงินตามวงเงินเอาประกันกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง (660,000  บาท)  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณา                
รับเงินตามวงเงินเอาประกัน  660,000  บาท  และจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ทะเบียน  กง  6701   
สฎ.  ดังกล่าวให้แก่บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด 
 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุเสียหายโดยสิ้นเชิงไม่ได้กําหนด                  
ไว้ในระเบียบพัสดุหรือระเบียบ  หรือหนังสือกระทรวงการคลังและเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าว  สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ให้จัดซื้อตามข้อมูลในวรรคหนึ่ง  
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มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์  (ซาก)  ให้แก่บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด  ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (สัญญา) 
ประกันภัย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์รถยนต์ (ซาก) ย่ีห้อ NISSAN  รุ่น TEANA 230 JM  

หมายเลขทะเบียน  กง 6701 สฎ.  ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย  จํากัด  ตามกรมธรรม์ (สัญญา
ประกันภัย) 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
6.1 เพ่ือทราบข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา  กรณีคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
     สภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์ประจํา 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่ นร 0901/0684  ลงวันที่  10                    

พฤษภาคม  2554  แจ้งผลการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจํา  กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                       
หารือว่าตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ถือเป็นตําแหน่ง               
ประเภทผู้บริหารตามความในมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 
หรือไม่  และหากตําแหน่งดังกล่าวเป็นตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวจะสามารถ
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้แทนคณาจารย์ประจําตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจาํ  พ.ศ.  2551  หรือไม่ 
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยปรากฏว่า ผู้ดํารงตําแหน่ง               
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้แทนคณาจารย์ประจําตามข้อบังคับดังกล่าวได้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระนี้) 
 จีงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว 
และทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็น              
แนวทางในการนําไปปฏิบัติต่อไป  
  

 6.2 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําเพื่อแต่งตั้งเป็น 
      คณะกรรมการพิจารณา  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํา “ร่าง” มาตรฐาน                   
      ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา 
 เพื่อให้การเสนอข้อมูลมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องมาตรฐานภาระงาน 
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ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  2551  และสอดคล้องกับข้อมูลภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
ประจําเสนอและรับฟังความเห็นจากคณาจารย์ประจําคณะ/วิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  คัดเลือกกันเอง 
2  คน  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทํา                     
“ร่าง” มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา  ซึ่งผลการคัดเลือกกันเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจําเสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  โตใจ  และอาจารย์พิชัย  สุขวุ่น                  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาํ  “ร่าง” มาตรฐาน                     
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
 

 6.3 การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําเพื่อแต่งตั้งเป็น 
      คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอน 
   เกินภาระงานสอน 
 เพื่อให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ  และค่าสอนเกินภาระ                           
งานสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้กรรมการสภา                           
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  คัดเลือกกันเอง  2  คน  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะ 
กรรมการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 
 ซึ่งผลการคัดเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  จากคณาจารย์ประจําเสนอ                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ และอาจารย์สมพร   ศรีอาภานนท์  เป็นกรรมการ                              
ในคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 
ของมหาวิทยาลัย 
 

 6.4 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 2553 -2554 “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”  
               ครั้งที่ 6 
 ตามที่สถาบันคลังสมองของชาติ  ได้มีหนังสือเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 2553 – 2554 “มหาวิทยาลัยไทย 
บนเวทีโลก” ครั้งที่ 6  เรื่องอุดมศึกษากับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง : ประสบการณ์จากอัมสเตอร์ดัม 
ในวันศุกร์ ที่  1  กรกฎาคม  2554  เวลา  08.30 – 15.30 น.  ณ  ห้องแกรนด์บอลลรูม  ชั้น 3 
โรงแรมเซ็นจูรา  พาร์ค  กรุงเทพฯ  จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเข้าร่วม 
ประชุมดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  

 6.5 การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มาเป็นเวลานานพอสมควร  จึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์                          
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเช่นเดียวกับคณบดีคณะอื่นๆ   
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 6.6 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
 ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํามีข้อสังเกตว่า  ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 
บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจ้างบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการ                       
ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  มีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณากําหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน                      
ไว้อย่างไร  และการจ้างบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการแต่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยได้ 
ดําเนินการ   กําหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนไว้อย่างไร  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบหมาย 
ให้มหาวิทยาลัยนําเสนอกระบวนการประเมินและกรอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าว 
ในการประชุมครั้งต่อไป 
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  7/2554  ในวันอังคาร ที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


