
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 8/2554 
วันอังคาร ที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
9. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
15. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
16. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
21. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
3. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม  
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ผู้ร่วมประชุม 

1. นายชัยราช   จุลกัลป์ รักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวหทัยกาญจน์   คงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.สุณีย์  ล่องประเสริฐ    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.1.1 (2) , 4.2.3 และ 4.2.4  
 2.  อาจารย์วสันต์   สุทธโส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) 
 3.  อาจารย์โสภา  ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 

4. นางวีณา   นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.1 

  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  โดย

คณะกรรมการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่  1886/2554  ลงวันที่  1  สิงหาคม  2554  ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์            
และข้าราชการ  ลงวันที่  4  สิหาคม  2554  และ (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  9  สิงหาคม  2554  ทั้งนี้              
เพื่อดําเนินการให้มีประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ.  2554  ข้อ  20  (ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการให้มีประธานและกรรมการตามข้อบังคับนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 45  วัน  นับแต่วันประกาศ               
ใช้ข้อบังคับนี้ : ประกาศใช้ข้อบังคับเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2554)  
 ผลจากการดําเนินการของคณะกรรมการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แนบระเบียบวาระนี้  คือ 
  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์             
และข้าราชการจากผู้แทนคณาจารย์ประจําคณะ  ลงวันที่  9  สิงหาคม  2554 
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  (2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2554 
  (3)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2554  ซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้แก่                    
นายอาดือนา  นิโด 
  มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ  
 2. มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก  สมศ.  ในระหว่างวันที่                  
22- 24  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                  
โดยมี พลตรีหญิง ดร.อรนันท์  หาญยุทธ  เป็นประธานคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก                 
รอบสาม  ทั้งนี้ผลการประเมินมหาวิทยาลัยจะแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 3. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่ 2 : คุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน” ในวันพฤหัสบดี ที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 
ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ              
ประกอบด้วย  ดร.รุ่ง   แก้วแดง  ดร.กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา  ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ                    
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคุณเรืองชัย  ทรัพย์นิรันทร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  3,200  คน  จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว 
 4. สภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองสถาบันการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์              
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4  ของการเปิดดําเนินการ (ปีการศึกษา 2554)  เมื่อวันที่                    
14  กรกฎาคม 2554  ตามหนังสือของสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/1046  เรื่องการพิจารณา            
การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ลงวันที่  21 กรกฎาคม  2554   
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ได้จัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจําปี  2554 ในระหว่างวันที่  18 – 19  สิงหาคม  พ.ศ.  2554   ณ  
หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมีคําขวัญในการจัดนิทรรศการ                     
ดังกล่าวว่า “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้            
ทางวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์  และการแสดงจากนักเรียน  นักศึกษา  
   

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2554  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  26  กรกฎาคม   พ.ศ.  2554   โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 20 บรรทัดที่ 3  แก้ไขข้อความเป็น “2. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยจัด  
งบประมาณและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือพิจารณาจ้างผู้ชํานาญการภายนอกหรือ                 
ร่วมกับผู้ชํานาญการภายนอกจัดทําเว็ปไซต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย”   
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 หน้า 20  บรรทัดที่ 5  แก้ไขข้อความเป็น “3. เห็นชอบในหลักการและงบประมาณให้
มหาวิทยาลัยจัดหาอุปกรณ์ Hardware ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ยืมใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร                     
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
โดยมีระบบโปรแกรมสําหรับการประชุมที่มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์” 
 หน้า 20 บรรทัดที่ 9 แก้ไขข้อความจาก “ภาระงานในแก้ไข” เป็น “ภาระงานในการแก้ไข” 
        

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.2  ที่ประชุมมีมติมอบหมายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ รวบรวมกฎหมาย  
ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ในเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างร้อยละ 5 ว่าสามารถปรับอัตราค่าจ้างให้กับ
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่มีค่าตอบแทนสูงเป็นการเฉพาะได้หรือไม่  เสนอสภามหา วิทยาลัยพิจารณา
ตีความและวินิจฉัยตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอเอกสารมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2554 , 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว.23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2552  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  2554  และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 สิงหาคม 2553 และวันที่ 14 ธันวาคม 2553 แนบระเบียบ
วาระนี้ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบและสภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม           
ครั้งที่ 5/2554  ระเบียบวาระที่ 5.2  ที่ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้างร้อยละ 5 ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกอัตรา  ทุกตําแหน่งที่ไม่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างจาก
งบประมาณแผ่นดิน  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  - 30 กันยายน  2554 
 ระเบียบวาระที่ 3.3  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํา  เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
นิติศาสตร์  แทนตําแหน่งที่ว่าง   
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งคณะนิติศาสตร์เพื่อพิจารณาดําเนินการคัดเลือกผู้แทน                
อาจารย์ของคณะนิติศาสตร์เพื่อที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี   
คณะนิติศาสตร์ชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจําที่จะเป็นตัวแทนในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ดังกล่าว 
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  คณะนิติศาสตร์ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนอาจารย์ จํานวน  3  คน  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม    
พ.ศ.2554   ได้แก่ 

(1)   นายอัคคกร   ไชยพงษ์ 
(2)   นางสาวจุไรพร   ชีพประสพ 
(3)   นายชาญชัย   ชูทุ่งยอ 

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเตรียมเสนอ “ร่าง” คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                     
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้  
ในระเบียบวาระที่ 4.2.7  
  ระเบียบวาระที่ 4.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  24   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  1  คน  และระดับปริญญาโท  จํานวน  23 คน              
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ            
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา             
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 4.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
วัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554)    
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ  ทราบมติสภามหาวิทยาลัย ฯ                
และคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กําลังดําเนินการแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยก่อนที่จะส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยวีัสดุและการผลิต (หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. 2554)  ให้ สกอ. รับทราบและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป    
 ระเบียบวาระที่ 4.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554            
เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2554  เพื่อออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี  เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 8 
สิงหาคม  2554  
  ระเบียบวาระที่ 4.4  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 014/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554   แต่เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ              
ว่างอยู่  มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และ 
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้เลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว              
คือ  นายอาดือนา   นิโด  เพื่อให้ประธานสภาคณาจารย์ฯ  เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง คุณวุฒิต่อไป 
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  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ ได้กําหนดให้มีการประชุม                  
ครั้งที่ 1/2554  ในวันที่  25  สิงหาคม  2554 
 ระเบียบวาระที่ 4.5  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน  2  ชุด              
ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน              
ของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  

2. คณะกรรมการดําเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ   
 คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของ
อธกิารบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ.  2554   
ได้กําหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธกิารบดีซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ” เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้  ในระเบียบวาระ 
ที่ 3.2.2 (2) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งตั้ง           
คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการให้นายกสภา
มหาวทิยาลัยฯ ลงนามในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2554 
 ระเบียบวาระที่ 4.6  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง  นางอินทุวรรณา  เชยชื่นสกุล  ตําแหน่ง 
อาจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552              
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ  และกอง               
การเจ้าหน้าที่ได้เสนอมหาวิทยาลัยออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1844/2554 เรื่อง            
การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตําแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และแจ้งคําสั่งให้หน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

  

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2554 ระเบียบ 
   วาระที่ 6.6 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็น  
   ข้าราชการ  

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 6/2554  ระเบียบวาระที่ 6.6 กรรมการ                              
สภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจํามีข้อสังเกตว่า  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร                                
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจ้างบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการ                        
ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  มีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณากําหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน                      
ไว้อย่างไร  และการจ้างบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการแต่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยได้ 
ดําเนินการกําหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนไว้อย่างไร  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบหมาย 
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ให้มหาวิทยาลัยนําเสนอกระบวนการประเมินและกรอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าว 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอข้อมูลเพื่อรายงานกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณากําหนด                         
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  และการจ้างบุคคล                   
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการมาปฏิบัติงานในสายวิชาการ   (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้)   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระนี้  เพื่อไปดําเนินการกําหนด 
สาระของข้อสังเกตให้ชัดเจน  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 3.1.1 (3) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2554  ระเบียบ                          
     วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
                      ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2554 ระเบียบวาระที่ 4.1 สภามหาวิทยาลัยฯ 
ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยประสานกับผู้วิจัยสรุปเรื่องภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในทัศนะของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ 
โดยสรุปเป็นบทความเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ทราบ 
 กรณีดงักล่าวบัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปวิทยานิพนธ์  เรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานีในทัศนะของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 

 3.2  รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยฯ  
แต่งตั้ง 
       3.2.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหานายกสภา  
                            มหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่  013/2554  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  ได้ประชุม                      
ครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2554  เพื่อออก “ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  8  สิงหาคม  2554”  โดยกําหนดรูปแบบและวิธีการ  ดังนี้ 
 1.  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ 
 2.  ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
 3.  วันเวลาในการเสนอชื่อ : ตั้งแต่วันที่ 10 – 22  สิงหาคม  2554 
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  เมื่อได้รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้ว  คณะกรรมการสรรหาฯ  จะประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติเพื่อให้ได้รายชื่อจัดทําเป็นบัญชีเรียงตามลําดับตัวอักษร  พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียด                 
เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน  3  คน  เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

 3.2.2 เพ่ือพิจารณา 
     (1) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี  ที่  011/2554  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554)  ได้ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะ                       
วิทยาการจัดการโดยดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  โดยออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี                   
คณะวิทยาการจัดการ  เรื่องการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ                  
ลงวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ซึ่งดําเนินการดังนี้ 
 1.  กําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
 2.  กําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ 
 3.  กําหนดวิธีการเสนอชื่อ 
     -  ประชุมผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
     -  แนวปฏิบัติในการเสนอชื่อ 
 4.  การลงคะแนนสียงให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี 
 5.  การนับคะแนน 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินตามประกาศคณะกรรมการ
สรรหาฯ  ดังกล่าว  โดยการประชุมผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อบคุคลเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เมื่อวันที่   
27  กรกฎาคม  2554  ณ  ห้องประชุมวิทยสโมสร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยผู้มีสิทธิ์             
เสนอชื่อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้มีการลงคะแนนเลือกจํานวนเรียงตามลําดับอักษร   2  คน  คือ 
  1.  ผศ.ดร. นิตย์   หทัยวสีวงศ์ สุขศรี 
  2.  ดร. พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ 
  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประประชุมเพื่อกลั่นกรองให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจํานวนไม่เกิน              
3  คน  โดยพิจารณาจากความนิยมจากคะแนนเสียงเลือกและคุณสมบัติประกอบเห็นว่ามีความเหมาะสม
ที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นคนที่คณะวิทยาการจัดการ ทั้ง  2  คน  
จึงได้ดําเนินการทาบทามเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย  ทั้ง  2  คน 
  ผู้ได้รับการทาบทามได้ตอบปฏิเสธการทาบทามเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก             
1  คน  คือ  ดร. พวงเพ็ญ  ชูรินทร์  และมีผู้ตอบรับการทาบทามพร้อมนําเสนอข้อมูลประวัติผลงาน 
วิสัยทัศน์ และนโยบายเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบและแตง่ตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  1  คน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์  หทัยวสีวงศ์  สุขศรี 



 

 

9 
 

 

 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง ผศ.ดร.นิตย์                     
หทัยวสีวงศ์  สุขศรี  เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2554               
เป็นต้นไป 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์  หทัยวสีวงศ์  สุขศรี  ดํารงตําแหน่ง   
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไป   
 

    3.2.2 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ              
                      เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
 คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน             
ของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 015/2554                
ลงวันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2554 เพื่อ “กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ”               
ตามหน้าที่ในคําสั่งดังกล่าวและคณะกรรมการ ฯ  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ             
เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  แนบระเบียบวาระนี้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการ
เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  ตามเอกสารแนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของอธิการบดีซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ  โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มน้ําหนักด้านผู้ประเมินจากท้องถิ่น   
2. ควรปรับแบบประเมิน ก. และ ข.  เป็นแบบปลายเปิดท้ายแบบประเมินด้วย 
3. ควรมีการประเมินอธิการบดีเพื่อการพัฒนาสถาบัน  ซึ่งต้องดําเนินการทุก ๆ  6  เดือน                

เพื่อติดตามผลการดําเนินการพัฒนา  และสําหรับการประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนควรดําเนินการ 
ประเมินปีละ  1  ครั้ง 

4. ควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปตรวจสอบ  แก้ไขการใช้ข้อความและคําผิดในแบบ            
ประเมินให้ถูกต้อง   
  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
  4.1.1 พิจารณาอนุมัติ 
 (1)  กรอบแผนระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 (2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2559)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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 (3)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัย                         
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงได้               
จัดทําแผนเป็นระดับ ตั้งแต่แผนระยะยาว  15  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ. 2555  - 
2569)  สําหรับเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยใน  15  ปี                
มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศใน  พ.ศ. 2569             
ดังนั้นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและมีความชัดเจนในแต่ละระยะหรือแต่ละ
ช่วงเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นพลวัตร โดยมีเป้าหมายในแต่ละระยะ              
5 ปี เป็น  4 ช่วงเวลา  ดังนี้  พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ            
ให้โอกาส  พ.ศ.  2560  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน พ.ศ. 2565  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย              
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น  และ  พ.ศ.2569 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และเป็นเลิศ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)   
เป็นแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระยะ 5 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์            
การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอาเซียน โดยกําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น  คือ 1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 2) พัฒนาเครือขา่ย              
ความร่วมมือ 3) ศักยภาพการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชน             
4) ยกระดับคุณภาพสอดคล้องมาตรฐานอาเซียน 5) พัฒนาคุณภาพการวิจัยและทักษะความสามารถ             
ในการแข่งขัน และ 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นบรรลุตาม
ผลลัพธ์ที่กําหนดไว้  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ซึ่งประกอบด้วย  6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 88 โครงการ 51  
ตัวชี้วัด  
 ซึ่งการจัดทําแผนระยะยาว 15 ปี,แผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัย                
ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและผู้มีส่วนได้เสีย  
ดังนี้ 

1. จัดประชุม SRU สู่อนาคต (Futurizing SRU) วันที่  15-16  มีนาคม พ.ศ.  2554  
2. จัดประชุม การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  วันที่  21 – 22  มิถุนายน             

พ.ศ.  2554 
3.  จัดประชุมเสวนา “ทิศทางการพัฒนาและความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ                

 สุราษฎร์ธานี” วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2554 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   (1)  กรอบแผนระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      สุราษฎร์ธานี 
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 (2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี 

 (3)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                               
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติในหลักการ   
 (1)  กรอบแผนระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 (2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานี 
 (3)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 ประธานที่ประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ศึกษารายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัย               
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงกรอบแผนระยะยาว 15 ปี  แผนยุทธศาสตร์                     
การพัฒนาระยะ 5 ปี  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ดังนี้ 

1. ควรมีแผนการพัฒนาหลักสูตรและมีแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายมิติให้สอดคล้อง            
กับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.  2558  อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม   

2. การกําหนดแผนควรพิจารณาจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่ว่ามีนโยบายในการ           
บริหารจัดการภารกิจด้านต่างๆ  อย่างไร  เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนภารกิจของมหาวิทยาลัย                
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   

3. ควรให้ความสําคัญกับการศึกษาการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและความมั่นคงของกลุ่ม  
ประเทศอาเซียน  ซึ่งควรมีรายวิชาการเรียนรู้อาเซียนศึกษา  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

4. การกําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ควรเน้นโครงการที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย   
ดําเนินการให้สําเร็จตามเป้าหมาย  และตอบสนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เช่น  ด้านการท่องเที่ยว  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การประมง  และเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนภาคใต้ 

5. ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละ
ช่วงเวลานั้นเป็นแผนระยะยาว  จึงควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามทฤษฎี S curve  

6. การจัดทําแผนของมหาวทิยาลัยควรเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความ                 
เป็นเลิศทางด้านวัฒนธรรม  และการพัฒนาการท่องเที่ยว 

7. ควรศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัย  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  เพื่อเตรียมความพร้อม               
ในการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน  ที่เป็นกระบวนการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างรากฐาน             
ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
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8. มหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนพัฒนาให้อาจารย์และนักศึกษามีทักษะ  ความรู้ความเข้าใจ                 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร  และในขณะเดียวกันควรสร้างความสําคัญในการใช้
ภาษาไทยให้เป็นภาษาที่กลุ่มประเทศอาเซียนต้องเรียนรู้ 

9. ควรศึกษาเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานของกลุ่มประเทศ
อาเซียนเทียบเคียงกับกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เนื่องจากมีรูปแบบการรวมกลุ่มประเทศที่คล้ายกัน                
โดยศึกษาส่วนดีและข้อจํากัดในแต่ละด้านแล้วนํามากําหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

 4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
4.2.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

             สุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 
131/2548   ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548  โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุม
พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.  ที่สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  17    
สิงหาคม  พ.ศ.  2554  และเห็นชอบให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย               
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  29  คน  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม                      
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับบัณฑิต                    
ศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  16  คน      
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามที่มหาวิทยาลัย                      
ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน       29   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  16  คน  ประกอบด้วย 

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน        1        คน 
-  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน        7       คน 
-  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน 
-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน        2       คน 
-  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1 คน 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 ควรให้บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารทางวิชาการ 
 

 4.2.2 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
        ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา  2553  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553                    
ข้อ 5  และข้อ 6  กําหนดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในไว้ดังนี้   
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      “ข้อ  5  ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา                 
ทุกปี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วม                   
ของชุมชน” 
      “ข้อ  6  ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน                
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา             
และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน” 
 ต่อกรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ที่ 1243/2554  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี                    
การศึกษา  2553   
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวในข้อ  6  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ                         
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา  2553  จึงเสนอรายงานผลการประเมิน             
คุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจําปีการศึกษา  2553  ต่อ              
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเปิดเผยรายงานผลดังกล่าวต่อสาธารณชน   
 มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบิดาของผู้เข้าชี้แจง คือ รศ.จารุยา                
ขอพลอยกลาง  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้ถึงแก่กรรม  จึงขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ 
ไปในการประชุมครั้งต่อไป  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
  

4.2.3  พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่าย            
         ค่าครองชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  .... 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน   
2551  ได้พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าครองชีพ   
พ.ศ.  2551  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
อันเป็นการสร้างเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย                      
เป็นการชั่วคราวในช่วงเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศทั้งนี้โดยมีผลใช้บังคับ                       
ตั้งแต่เดือนมถิุนายน  2551  และใช้บังคับถึงวันที่  30  กันยายน  2554 
 เนื่องจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกในปัจจุบันก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะ                  
ปกติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 14/2554  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554    
จึงเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขยายระยะเวลาการใช้ข้อบังคับระเบียบดังกล่าวออกไป          
อีก  4  ปี  นอกจากนี้เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว  หากมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของบุคลากร                    
และราชการของมหาวิทยาลัยโดยรวม  มหาวิทยาลัยจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นคราวๆ ไป   
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่าย                       
ค่าครองชีพ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....  เพื่อบังคับใช้ต่อไป 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายค่าครองชีพ                           
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  ....  โดยให้ตัดข้อความต่อไปนี้ออก “การขยายระยะเวลาใช้ข้อบังคับระเบียบนี้   
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หากมีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาใช้บังคับได้ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
แต่ทั้งนี้ขยายระยะเวลาใช้บังคับได้ครั้งละไม่เกินสี่ปีและแจ้งการขยายระยะเวลาบังคับใช้ดังกล่าว                     
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 
  

4.2.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน    
         ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่  ศธ  0566.01/ว96  เรื่องการจัดตั้งกองทุนสํารอง            
เลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  20 กรกฎาคม  2554  แจ้งกรณีที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวมนั้น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้นําเสนอรูปแบบและร่างข้อบังคับต่อที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่  5  (92)/2554  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2554  และที่ประชุมให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไปตัดสินใจว่าจะเข้ารวมกองทุน ดังกล่าวหรือไม่โดยให้แจ้งไปยัง                             
มหาวิทยาลับราชภัฏสวนดุสิตนั้น 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 14/2554                      
เมื่อวันพุธที่  3  สิงหาคม  2554  เห็นชอบให้เข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว   
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
อื่น ๆ  เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง  เสนอสภามหาวิทยาลัย                    
ออกข้อบังคับระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว 
 มติที่ประชุม 

รับทราบในหลักการและให้มหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามที่เสนอ  และเสนอรายละเอียดระเบียบ  ข้อบังคับและการดําเนินการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รับทราบและเข้าใจในการ                    
เข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
 

4.2.5 พิจารณาเห็นชอบและแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล  
        ภายนอก 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ.  2547  ข้อ 4              
วรรคสอง  กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานสภาวิชาการ   กรรมการสภาวิชาการ                  
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ             
จากบุคคลภายนอก  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
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 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2554 ได้แต่งตั้ง
ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ ตาม                         
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 006/2554  ลงวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2554                               
 ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ                       
โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยสภาวิชาการ               
พ.ศ.  2547  ข้อ 9  ได้ดําเนินการคัดสรรและทาบทามความสมัครใจของผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล    
ภายนอกที่คณะแต่ละคณะเสนอ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เรื่องการดําเนินการ              
คัดสรรบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล   
ภายนอก  ลงวันที่  29  เมษายน  2554  ได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกตามศาสตร์ของแต่                        
ละคณะเท่ากับจํานวนกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากบุคคลภายนอก  ตามที่ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ                   
คณาจารย์ประจําคณะเสนอ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ประกอบด้วย 
 1.  ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย   หัตถา 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า   ทองขาว 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   ชุติมาสกุล 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี 
 6.  รองศาสตราจารย์ศศิธร   วรรณพงษ์ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี   วรภัทร์ 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ   อ่องสกุล 

 

4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  ที่  012/2551  ลงวันที่  19  กันยายน  2551  ซึ่งเป็นประธานและกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระการดํารงตําแหน่งตามคําสั่งดังกล่าว  ตั้งแต่             
วันที่  19  กันยายน  พ.ศ.  2551  และจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  3  ปี  ตามข้อบังคับ             
มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   พ.ศ.                 
2547 ข้อ 6 ในวันที่  18  กันยายน  2554 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ                    
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2547  ข้อ  7  กําหนดให้อธิการบดีเสนอชื่อบุคคลไม่น้อยกว่า  5  คน                        
เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย                    
เพื่อแต่งตั้ง 
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 อธิการบดีจึงเสนอชื่อบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ          
สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดร่างคําสั่งสภามหาวิทยาลัย                          
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แนบระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         ประธาน 
2. รศ.ปราณี เพชรแก้ว  รองอธิการบดี   รองประธาน  
3. รศ.ดร.ธงชัย    เครอืหงษ์   คณบดี    กรรมการ 
4. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   

จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
6. นายชัยราช    จุลกัลป์      กรรมการ 

                   และเลขานุการ 
7. นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการ             
สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และดําเนินการ              
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

4.2.7 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้มีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                
ที่  022/2552  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2552  และ
คณะกรรมการตามคําสั่งดังกล่าวได้ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดยอนุโลมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  
โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยังไม่สามารถเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือเลือกและแต่งตั้งเป็นคณบดี
คณะนิติศาสตร์ 
 ระยะเวลาที่ผ่านมาดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่จะเลือกกันเองเป็นกรรมการจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  7/2554              
เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2554  เสนอให้มีการดําเนินการสรรหาเพื่อแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์  
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็น “ส่วนงานภายใน” ของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดตั้ง การบริหารและการดําเนินงาน                       
ของส่วนงานภายใน  พ.ศ.  2552  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง                  
คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณายกเลิก
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่  022/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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คณะนิติศาสตร์  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2552  และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
ตามร่างคําสั่งแนบระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ประธาน 
 2.  นายสมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 3.  นายอัคคกร  ไชยพงษ์ ผู้แทนคณาจารย์คณะนิศาสตร์  กรรมการ 
 4.  นางสาวจุไรพร  ชีพประสพ  ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
 5.  นายชาญชัย  ชูทุ่งยอ ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์  กรรมการ 
 6.  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี        กรรมการ 

และเลขานุการ  
 7.  ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.  นายวรชาติ การเก่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  โดยอนุโลม                         
เพื่อให้ ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเลือกหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นคณบดี                   
คณะนิติศาสตร์ภายในเก้าสิบวัน 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 พันธกิจด้านการบริหารวิชาการ 

  5.1.1 เพ่ือทราบผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม                  
พ.ศ.  2554  ได้มีมติเห็นชอบปฏิทินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  และ                  
ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  แจ้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการจัดทํารายงาน            
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามปฏิทินดังกล่าว 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้จัดทํารายงานการบริหารจัดการด้าน                   
เทคโนโลยีสารสนเทศเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
 มติที่ประชุม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขอความเห็นต่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระนี้ไปประชุม                         
ในครั้งต่อไป  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาในการประชุมพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมเห็นชอบ 
ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่มี- 
 
 



 

 

18 
 

 

 

 
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  9/2554  ในวันอังคาร ที่  27  กันยายน  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


