
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 7/2554 
วันอังคาร ที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
6. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
7. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ 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 
6. นางสาวหทัยกาญจน์   คงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2 
 2.  ผศ.ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2 
 3.  รศ.ประสิทธิ์   ทองแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.1 
  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ตามที่กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   

สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ ฯ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  ได้มีหนังสือแจ้งถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเสด็จฯ  แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร  ความว่าตามที่ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เลื่อนกําหนด               
การเสด็จฯ  แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ในเขตภาคใต้  ประจําปีการศึกษา  2552 – 2553  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี  ในระหว่างวันที่  14 – 16  สิงหาคม  2554  นั้น   
 บัดนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เลื่อนกําหนดการเสด็จฯ  จากเดิมเป็นระหว่างวันที่   
27 – 29  ตุลาคม  2554    
 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบและขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ 
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี  2554   

2. มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดําเนินการกิจกรรม             
บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 24” (24 th  Workshop  on  Uninet  and  
computer  Application : WUNCA)  ในระหว่างวันที่  27 – 29  กรกฎาคม  2554  ณ  หอประชุม          
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
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เข้าร่วมการประชุมกว่า  800  คน  จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีความสนใจร่วมประชุม
ดังกล่าว  

3. มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. 
เรียบร้อยแล้ว  โดย สมศ. มีกําหนดการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในระหว่าง           
เดือนสิงหาคม – กันยายน  2554 

4. ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด           
สุราษฎร์ธานีเพื่อไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

5. การรับน้องใหม่  ประจําปี  2554  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ใช้คําขวัญว่า “พี่ดี  น้องดี”  และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาจัดกิจกรรม            
การรับน้องใหม่ตามกรอบ“จตุรวิถี”  4  กรอบเข้มในการรับน้อง 
   

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2554  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  28  มิถุนายน   พ.ศ.  2554   โดยไม่มีการแก้ไข   
        

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 6/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทน             
การสอนภาคปกติเกินภาระงาน 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการ   
และมหาวิทยาลัยได้ออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  1706/2554   เรื่องแต่งตั้งคณะ 
กรรมการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน  ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554  เพื่อพิจารณาจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเกี่ยวกับการสอน
พิเศษและการสอนเกินภาระงานสอนกับหลักเกณฑ์  วิธีการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน            
กรณีการสอนพิเศษและการสอนเกินภาระงานสอนและนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 3.3  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 
1. เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ดังนี้ 

(1) ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 
(2) ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
(3) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3)  

แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  พ.ศ. .... 
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(4) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์           
ประจํา  พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
หรือพิจารณาจ้างผู้ชํานาญการภายนอกในการจัดทําเว็ปไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

3. เห็นชอบในหลักการและงบ ประมาณให้มหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณ์  Hardware  ให้กับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และศึกษา              
แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยมีระบบโปรแกรมสําหรับการประชุม                 
ที่มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ 

4. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าภาระงานในแก้ไข  ปรับปรุงและจัดทําร่างระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก  จึงเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  จัดทํา “ร่าง” คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
1  ชุด  และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย  1  ชุด  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จํานวน  ๔   
ฉบับ(1) – (4)  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามมติสภาฯ  ในข้อ 2  และข้อ 3  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการ    
ปรับปรุงระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ แนบระเบียบวาระนี้  ซึ่งจะนําเสนอของบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 ต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 4.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี   จํานวน  221   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  52  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน  11 คน              
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ            
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา             
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 4.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ                   
วิทยาการจัดการ 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้มีการ ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่           
11 กรกฎาคม 2554  ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ    เรื่องการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  และออกประกาศคณะกรรมการ  
สรรหาฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2554  โดยส่งประกาศดังกล่าวให้คณะวิทยาการจัดการแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบแล้ว 
และคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554  ในวันที่  27  กรกฎาคม  2554 
เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้เสนอชื่อบุคคลเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ระเบียบวาระที่ 4.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. ....  โดยแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
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  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอข้อบังคับฯ ให้นายกสภาฯ  ลงนามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ. 2554  เรียบร้อยแล้ว  
  ระเบียบวาระที่ 4.4  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง  นายศักดา  ศิริพันธุ์  ข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชํานาญการ  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ          
กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่  20               
มิถุนายน  2554 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าที่ทราบมติสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย              
ได้ออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1625/2554 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ   ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า  กรณี  นายศักดา  ศิริพันธุ์  ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2554  เรียบร้อยแล้ว      
 ระเบียบวาระที่ 4.5  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์รถยนต ์(ซาก) ย่ีห้อ 
NISSAN  รุ่น TEANA 230 JM  หมายเลขทะเบียน กง 6701 สฎ. ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  
ตามกรมธรรม์ (สัญญาประกันภัย) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย                
ได้ดําเนินการแจ้งบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ศูนย์หาดใหญ่ เพื่อบอกกล่าวเพื่อทราบและยืนยัน              
การพิจารณาความเสียหายของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 6701 สฎ.  ตามหนังสือมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561 /1909 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว  และบริษัท                  
วิริยะประกันภัย จํากัด ศูนย์หาดใหญ่   ได้มีหนังสือตอบรับในการคืนทุนตามวงเงินคุ้มครองตาม 
กรมธรรม์  เป็นเงิน 660,000 บาท  แล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 6.5  ที่ประชุมเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ              
นิติศาสตร์   เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย              
ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงานกับคณะนิติศาสตร์ในการพิจารณา 
ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ระเบียบวาระที่ 6.6 ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ประสานงาน                  
กับมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอเรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและกระบวนการการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ                    
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการที่ได้รับค่าตอบแทนสูง    
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย               
ได้มอบหมายให้นําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม  ก.บ.ม.  แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดําเนินการรวบรวม             
ข้อมูลกระบวนการประเมินและกรอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรสายวิชาการและผู้บริหาร                     
ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงแล้ว  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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3.2  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2554 ระเบียบวาระที่ 5.2   
 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างและอนมัุติงบประมาณรายจา่ยเงนิรายได ้
 ของมหาวิทยาลัย  ระหวา่งปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554    

ตามที่อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํามีข้อสังเกต                 
โดยมีข้อทักท้วงว่า บุคลากรสายวิชาการและผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มีค่าตอบแทนสูงเป็นการเฉพาะ
อาจจะไม่เข้าข่ายให้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5  ได้  เพราะการปรับเงินเดือนของบุคลากรดังกล่าว 
นั้น  ได้มีระเบียบไว้เป็นการเฉพาะคือ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  จึงเห็นควรให้สภา
มหาวิทยาลัยทบทวนการดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบนั้นๆ  และประธานที่ประชุม 
มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  นั้น 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5                    
ของบุคลากรทุกคน  ซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวมหาวิทยาลัยใช้งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว.23  เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว              
เงินนอกงบประมาณ  ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2554   
 2. มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  ได้อนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วย                  
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ....)  พ.ศ.  ....  ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ              
และให้ดําเนินการต่อไปได้ 

3. มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  รองโฆษกประจําสํานักนายก 
รัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย  เรื่องร่างพระราช
กฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ 
และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยปรับเพิ่ม 
ร้อยละ 5  เท่ากันทุกอัตรา 

4. มติสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ.  2554              
ระเบียบวาระที่ 5.2  ได้มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เป็นเงินจํานวน  1,328,639  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่น              
แปดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)  เพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5  ให้แก่บุคลากร           
ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2554  
– 30 กันยายน  2554 

จากคําชี้แจงดังกล่าวกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อสังเกตว่าการปรับอัตราค่าจ้างร้อยละ 5  
ของบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มีค่าตอบแทนสูงเป็นการเฉพาะอาจจะไม่เข้าข่ายที่จะดําเนินการ 
ปรับค่าจ้าง   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว.23  เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ  ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2554  เนื่องจากสาระของหนังสือดังกล่าวไม่ครอบคลุม             
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ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มีค่าตอบแทนสูงเป็นการเฉพาะ  ซึ่งบุคคลดังกล่าวควรดําเนินการตามระเบียบ
หรือกฎหมายเฉพาะที่สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้แล้ว 
  มติที่ประชุม 
 มอบหมายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  รวบรวมกฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง           
ในเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างร้อยละ 5  ว่าสามารถปรับอัตราค่าจ้างให้กับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มี
ค่าตอบแทนสูงเป็นการเฉพาะได้หรือไม่  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตีความและวินิจฉัยตาม               
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป    
 

 3.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2554 ระเบียบวาระที่ 6.5 
   การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการสรรหาคณบดี 
คณะนิติศาสตร์  และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไปประสานงานกับคณะ
นิติศาสตร์เพื่อดําเนินการดังกล่าว 
 เพื่อให้มีการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ประธานที่ประชุมเสนอให้กรรมการ             
สภาฯ  จากคณาจารย์ประจําคัดเลือกกันเอง  1  คน  เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดี          
คณะนิติศาสตร์  แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ต้องคํานึงถึง 
คุณวุฒิ  ประสบการณ์ด้านการบริหารและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ 
นั้นๆ   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งตั้ง  อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์
ประจํา  เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  แทนตําแหน่งที่ว่าง   
  

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  19   
กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  และเห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย               
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  24  คน  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม                     
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับบัณฑิตศึกษา                
ต่อสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  24  คน      
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามที่มหาวิทยาลัย                      
ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
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 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน       24   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  24  คน  ประกอบด้วย 

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน        1        คน 
-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน       10       คน 
-  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        7       คน 
-  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน 
-  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1 คน 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 ควรให้บัณฑิตวิทยาลัยประสานกับผู้วิจัยสรุปเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                              
สุราษฎร์ธานีในทัศนะของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์สรุปเป็นบทความเสนอ                      
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10  (พ.ศ.  2550 - 2554)  ได้กล่าวถึง         
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีวัสดุ 
 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ดําเนินการ               
เพื่อจัดทํา “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ”  โดยได้ตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสูตร การขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดทํา
หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย  และดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา
หลักสูตรในขั้นตอนต่าง ๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร “กระบวนการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)” ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2554  ได้พิจารณา 
เห็นชอบในหลักการ  โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ            
คือ ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน และ ศ.ดร.อังศุมาลย์  จันทราปัตย์  ตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ           
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุม        
สภาวิชาการครั้งที่  1/2554  วันที  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554  แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่   
พ.ศ.  2554)       
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ที่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุและการผลิตว่ามีระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างไร  และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา                 
จะมีงานทํามากนอ้ยระดับใด 
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2. ควรสํารวจความต้องการของนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ามีจํานวน 
เท่าใดและควรคํานึงถึงคุณภาพของผู้เข้าศึกษาด้วย 

3. ควรกําหนดให้ผู้เข้าศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรได้ศึกษาในแขนงวิชาที่เป็นความต้องการ                    
ของผู้ประกอบการ  เนื่องจากหลักสูตรมีแขนงวิชาที่หลากหลาย  ผู้เข้าศึกษาอาจจะเลือกศึกษา                           
ในแขนงวิชาที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ   

4. ควรสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตว่ามีความต้องการใช้บัณฑิตในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตมากน้อยเพียงใด 

5. ควรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
6. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ                      

และการผลิต  ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  และกําหนดแผนที่จะมีห้องปฏิบัติการ               
เป็นของตนเองในอนาคต 

7. ควรให้กรรมการสภาวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่รับผิดชอบการตรวจสอบแก้ไขหลักสูตร                   
ที่สภาวิชาการมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  ลงนามในเอกสารรับรองกรณีที่ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง             
หลักสูตรตามมติสภาวิชาการแล้ว 

8. ควรตรวจสอบ  แก้ไขจํานวนชั่วโมงบรรยาย  ชั่วโมงปฏิบัติและชั่วโมงการศึกษาตาม                 
อัธยาศัยให้ถูกต้องด้วย 
 

4.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตามทีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายวิชัย  ศรีขวัญ  ให้ดํารงตําแหน่งนายก 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แทน  ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์  ตั้งแต่วันที่  22  กุมภาพันธ์  
2553  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 และ    
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ ดร. ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์  คือครบวาระการดํารงตําแหน่ง               
สามปี  ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  ในวันที่ 7 
กรกฎาคม  2554  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2553  
 กรณีดังกล่าวจึงต้องมีการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา              
โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2554  ต่อไป 
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 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้  

1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร  ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 กรรมการ 

3.  นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                กรรมการ 

   และเลขานุการ 
6.  นายวรชาติ   การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ให้คณะกรรมการ ฯ  ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2554 
 

4.4  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง           
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551  เริ่มดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่  8  กรกฎาคม              
พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป และได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี  ตามความในมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม พ.ศ.  2554  รวมทั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2554            
ซึ่งจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนตามมาตรา 17 วรรคสี่  ซึ่งครบ  
วาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  
 เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   
พ.ศ.  2554  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ  ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
2.  ผศ.สมพร   โตใจ ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
3.  ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด ผู้แทนกรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547 กรรมการ 
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4.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
5.  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
6.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
7.  นายวรชาติ  การเก่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ   

 หน้าที่ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ  
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2547  และให้เสนอบุคคลและข้อมูลต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและนําเสนอเพื่อทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งต่อไป 
 

4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี 
      ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ข้อ 9.1  กําหนดให้ “การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของ              
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของอธิการบดี  ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์               
วิธีการ และดําเนินการในการเลื่อนค่าตอบแทนในเดือนกันยายนของทุกปี”  
 สําหรับการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการในปี              
งบประมาณ  พ.ศ. 2554   สภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ที่  008/2554  ลงวันที  29  มีนาคม  2554   
 เพื่อให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและดําเนินการในการเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี            
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (กรณี ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธชีวิน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 (ผลการปฏิบัติงาน
ระหว่าง  วันที่  1  ตุลาคม  2553 – 30 กันยายน  2554 )  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  กรณี                      
ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 9.1  
“การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการของอธิการบดี                         
ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและดําเนินการในการเลื่อนค่าตอบแทนในเดือน                
กันยายนของทุกปี” 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน  2  ชุด  ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน                  

ของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ประกอบด้วย 
    1.  ดร.จํารัส  นองมาก   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
    2.  นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
    3.  นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
       กรรมการสภาฯ  โดยตําแหน่ง  กรรมการ 
    4.  ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล  กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  กรรมการ 
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    5.  นายพิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
    6.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
    หน้าที่  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี            

ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ดังนี้ 
    1.  นายนิตสิต   ระเบียบธรรม   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
    2.  ดร.มณฑิชา  เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
    3.  รศ.ปราณี   เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่ง  

 ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  กรรมการ 

    4.  นายสมพร   ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
    5.  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
    หน้าที่ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน  ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน  2554  ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดี 
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธกิารบดี                          

ซึ่งไม่เป็นข้าราชการให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันในปีต่อๆ  ไปเพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินผู้บริหาร               
และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นราชการ  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการตามรอบการประเมิน  

 

4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขออนุญาตต่อที่ประชุมให้มีการพิจารณาระเบียบวาระนี้               

เป็นระเบียบวาระลับ  เนื่องจากเป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย            
ศาสตราจารย์ 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติแต่งตั้ง  นางอินทุวรรณา  เชยชื่นสกุล  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์              
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2552              

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน 
      คณะกรรมการประเมิน หน่วยงาน บุคคลหรือมหาวิทยาลัย   

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินและการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน  พ.ศ.  2553  ข้อ 5  กําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
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ประเมินแต่ละคณะตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและแจ้งให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
 มหาวิทยาลัยโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่  
13/2554  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2554  มีมติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             
เพื่อกําหนดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินที่ประเมินหน่วยงาน บุคคลหรือมหาวิทยาลัย            
แต่ละคณะกรรมการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2554  กฎกระทรวง   
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประเมินอื่นๆ ที่สภา 
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน บุคคลหรือมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  20  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  แนบระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ                
ประกอบเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ 

2. กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํามีข้อสังเกตว่าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                               
สุราษฎร์ธานี  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน บุคคลหรือมหาวิทยาลัย 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการเงินและเห็นว่าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย 
คณะกรรมการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน พ.ศ.  2553  อาจจะไม่              
สามารถมอบอํานาจตามความในมาตรา 18 (12)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
พ.ศ. 2547  ได้  เนื่องจากไม่ได้บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจไว้ 

3. ประธานที่ประชุมมอบหมายคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไขและจัดทําระเบียบและ                    
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทําหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ                     
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า  สภามหาวิทยาลัยสามารถออกระเบียบและข้อบังคับ                   
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน  การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                    
ตามมาตรา 18 (12)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  โดยระบุในระเบียบ 
และข้อบังคับมอบอํานาจบางประการให้มหาวิทยาลัยใช้อํานาจโดยออกเป็นประกาศได้หรือไม่ 
 

 5.2 เพ่ือทราบคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการแต่งตั้งรักษาการ 
       หัวหน้าสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง                     
การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุม                 
สภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2554  และได้แต่งตั้งคณะ 
กรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 001/2554  และที่ 004/2554  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ  อยู่ระหว่าง                      
การดําเนินการสรรหาหัวหนา้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  และปัจจุบันจึงไม่มีหัวหน้าสํานักงาน                    
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สภามหาวิทยาลัยฯ  บังคับบัญชาบุคลากรในสํานักงานและดําเนินการงานตามข้อบังคับที่ได้กําหนด                      
ภาระหน้าที่ไว้   
  เพื่อให้มีหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยบังคับบัญชาบุคลากรของสํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัยและดําเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                  
ในระหว่างการดําเนินการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงาน                       
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 4  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  จึงแต่งตั้ง นายชัยราช  จุลกัลป์                      
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ให้ดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานีจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                         
สุราษฎร์ธานี  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  012/2554  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม             
พ.ศ.  2554  เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่มี- 
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  8/2554  ในวันอังคาร ที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


