
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 11/2554 

วันอังคาร ที่  29  พฤศจิกายน  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. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
6. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
13. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
14. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
4. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชัยราช   จุลกัลป์ รักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 



 

 

2 
 

 

 

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

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  อาจารย์โสภา   ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) 
 2.  นางวีณา   นวลละออง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) 
 3.  อาจารย์วสันต์   สุทธโส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) 
 4. อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
   ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 และ 4.2.2 
 5. นายธันยพงศ์  แซ่แต้ ผู้สอบบัญชี (สํานักจัดการทรัพย์สิน) 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 6. รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
7.  ผศ.ศิรวัฒน์   เฮงชัยโย   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
8.  รศ.สุณีย์   ล่องประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 5.1 
  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจําปี 2554  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต้  ประจําปี  2554  ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม  พ.ศ.  2554  ณ  หอประชุม                 
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  สํานักงานราชเลขานุการ                      
ในพระองค์ฯ  กองกิจการในพระองค์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้แจ้งกับ 
มหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ดีมากและ 
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ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี  2555 มีแนวโน้มจะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ                           
สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้                              
ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน  2555 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ.  2554  ข้อ 11 วรรคสอง  ความว่า “เพื่อความเหมาะสมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
นายกสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลระเบียบวาระก่อนก็ได้” 
     เพื่อความเหมาะสมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์            
ต่อการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2547  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  029/2554  ลงวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  ซึ่งกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดและมีบทบาท 
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งแล้ว 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
วิจัย  ครั้งที่ 7 “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” (Area  Based Research for Community 
Development)  ในระหว่างวันที่ 28 – 29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554  ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  และศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ                      
บุญ-หลง  ร่วมงานวิพากษ์ในครั้งนี้  และยังมีนักวิจัยระดับชาติร่วมงานในครั้งนี้เป็นจํานวนมาก  

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีกําหนดการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  
เพื่อการพัฒนาครู “(The International Conference for Teacher Professional Development 
Suratthani University , THAILAND” ในระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม  พ.ศ.  2554  ณ  ห้อง 
Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงขอเรียนเชิญกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย ฯ  ร่วมประชุมวิชาการดงักล่าว 
 5. ตามที่มหาวิทยาลัยประสานกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เชิญร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพ 
ทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดภูธรอุทิศสิทธาราม  ตําบลขุนทะเล  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554  โดยมียอดเงินทําบุญในนามของสภามหาวิทยาลัย
ทั้งหมดจํานวน  44,759  บาท  มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูง 
มา  ณ  โอกาสนี้               
 6. มหาวิทยาลัยไดจ้ัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2554  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในวันที่  5  ธันวาคม 
2554  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และในวันที่ 1 ธันวาคม  2554  มหาวิทยาลัย               
กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล               
เฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา  5  ธันวาคม  2554  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และได้จัดทําโครงการตําราเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา 
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7. มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ  (แผ่นดิน)  จํานวน  337,749,700  บาท                  
(สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามรายงาน (ร่าง)             
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ.  2555   
   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2554  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2554   โดยไม่มีการแก้ไข   
         

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.1 (3)  ที่ประชุมมีมติมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ประสาน
มหาวิทยาลัยนําเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)                    
ได้บรรจุและแต่งตั้งพร้อมค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่ผ่านมา  โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ            
ไปจัดหาข้อมูลที่สภามหาวิทยาลัยฯ  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร งานบุคคลประจํา            
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  และสําหรับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549  และ                 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  2550  หากมีส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  สภามหาวิทยาลัยฯ  จะมอบให้คณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ  แต่งตั้งขึ้นได้พิจารณาเรื่องนี้ต่อไป 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ  และกอง                
การเจ้าหน้าที่จัดทําข้อมูลบุคคลที่ ก.บ.ม. ได้บรรจุและแต่งตั้งพร้อมค่าตอบแทนในช่วงเวลาที่          
ผ่านมา  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 
  ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (2) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหา               
คณบดีคณะนิติศาสตร์ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  ลงวันที่ 23  สิงหาคม  2554)  ตามกําหนดการเดิมออกไปอีก                   
90  วัน  คือ  ถึงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2555  และให้ยกเว้นการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551 ข้อ 8  และข้อ 9   
โดย “ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้บุคคลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์” นั้น 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน  2554  ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ตามความ              
เหมาะสม  โดยกําหนด  ดังนี้ 
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  1. ประกาศรับสมัคร โดยประกาศรับสมัครลงในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์ 
สําหรับรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อ
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  ลงวันที่ 9 กันยายน  พ.ศ.  2552  โดยปรับปรุงสาระตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ  เสนอ 
           ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน  พ.ศ.  2558                  
ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดส่งประกาศรับสมัครฯ  ไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย 
  2. การทาบทามและเสนอชื่อ  โดยให้กรรมการสรรหาฯ  ไปทาบทามผู้มีคุณสมบัติและมีความ
เหมาะสมที่จะเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  และให้เสนอชื่อผู้รับการทาบทามต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ  เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 3. การเสนอชื่อ  โดยให้คณบดีคณะนิติศาสตร์ดําเนินการให้บุคลากร (สายวิชาการ)  ใน              
คณะนิติศาสตร์เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551   
    ทั้งนี้  การดําเนินการตามข้อ 1 – 3  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2554                 
(16 พฤศจิกายน  2554 – 15 ธันวาคม  2554) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี  ดังนี้   
 (1)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ.  2554) 
 (2)  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 (3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ.  2554) 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์               
และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัย       
 วิทยาลัยนานาชาติฯ กําลังดําเนินการนําส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  ต่อ ส.ก.อ. ทราบเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน    
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ กําลังดําเนินการนําส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554) ต่อ ส.ก.อ. ทราบเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน   
 คณะพยาบาลศาสตร์กําลังดําเนิน การนําส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) ต่อสภาการพยาบาลเพื่อให้การรับรอง    
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  และควรปรับปรุงข้อความในรายวิชาปรัชญากับชีวิต  ดังนี้ “คุณลักษณะ
ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม  การอดทนอดกลั้น ความมีวินัย  การยอมรับความคิดเห็น           
ที่แตกต่าง  การมีจิตอาสาและยึดหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต” และควรเพิ่มข้อความเทคนิค               
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การใช้เหตุผลในเชิงตรรกด้วยเพื่อให้เป็นวิทยาศาสตร์และจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ด้านสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบมติ           
สภามหาวิทยาลัยฯ  และสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  ได้ดําเนินการนําหลักสูตรการศึกษา : หมวดวิชา              
ศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  บรรจุในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบ            
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

1.  นายนิตสิต  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
(สาขากฎหมาย)   

2.  ดร.จํารัส  นองมาก    กรรมการ สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธาน 
3.  ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล  กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ.  2547     กรรมการ 

4.  รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ.ศ.  2547     กรรมการ 

5.  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
6.  นายพิชัย  สุขวุ่น   กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ               
7.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ      กรรมการ    
8.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ     กรรมการ 

และเลขานุการ 
9. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ (1  คน)    ผู้ช่วยเลขานุการ  
11.  นิติกรประจํามหาวิทยาลัย  (1  คน)       ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
1. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอนกุรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับตามกลุ่มสาขา 

ที่เป็นภาระงานของมหาวิทยาลัย 
2.  พิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับที่อนุกรรมการจัดทําเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ออกบังคับใช้ 
3.  จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของอนุกรรมการหรือที่คณะกรรมการฯ  

พิจารณาว่าต้องรีบดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาออกใช้บังคับ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554             
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่              
26 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ให้นายกสภาฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว  และแจ้งคําสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว   
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  คณะกรรมการ ฯ  ได้กําหนดการประชุมครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคาร  ที่ 29 พฤศจิกายน                
พ.ศ.  2554  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2555        
โดยให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบมติ            
สภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อดําเนินการตามแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2555   

ระเบียบวาระที่ 4.2.6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนของหน่วย
บริการฐานพื้นที่  และควรตัดข้อความในเอกสารการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  หน้า 6 ข้อ 1.3 (2)            
ข้อ (1) และ (2) ออกก่อนส่งไปยัง สกอ.  เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของ สกอ. 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักงานกิจการภายนอกทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
และมหาวิทยาลัยได้แจ้ง  สกอ. ทราบมติสภามหาวิทยาลัย  ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           
ที่ ศธ 0561/3211  เรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 

ระเบียบวาระที่ 4.2.7  ที่ประชุมมีมติ 
1..เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและ ราคาครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์           

ของสํานักงบประมาณตามที่เสนอ 2  รายการ  ดังนี้ 
 (1)  ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
       (1.1)  รถนั่งส่วนกลาง 
        (1.2)  รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 16  ที่นั่ง (เบนซินหรือดีเซล) 
 (2)  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ 

2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ                 
สํานักงบประมาณได้ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะและราคาครุภัณฑ์                         
ไว้แล้ว  โดยมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามระเบียบพัสดุ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบหมาย                   
ฝ่ายพัสดุดําเนินการ  และฝ่ายพัสดุได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                          
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       

ระเบียบวาระที่ 4.3.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 237 คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท  จํานวน 7 คน  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 6.1 ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ  ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร   กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3)    ประธานกรรมการ   
   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ  พ.ศ. 2547  
 2. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 
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 3. อาจารย์อาดือนา  นิโด  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ    กรรมการ 
        และเลขานุการ 
 5. นายชัยราช  จุลกัลป์   รักษาการหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
        และผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ 
 1.. กําหนดชุดของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติ 
การอย่างหนึ่ง อย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ สภามหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2547  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกับที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.. เสนอตัวบุคคลหรือตําแหน่งในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการแต่ละชุดตามข้อ 1   

การดําเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวให้ใช้ข้อมูลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
สุราษฎร์ธานีที่กําหนดในคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และเอกสารบันทึก       
ข้อความของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่องขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม             
สภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ.  2554  ประกอบ             
การดําเนินการ  และให้คณะกรรมการนําเสนอผลการดําเนินการดังกล่าวเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           
ครั้งที่ 11/2554  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 028/2554            
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ  ลงวันที่  29  ตุลาคม 2554  ให้นายกสภา ฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  มีมติเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน  2  ชุด  คือ 
      (1) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
      (2) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย    
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 10/2554 ระเบียบ  
             วาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา   
             2555  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 มีมติเห็นชอบการรับนักศึกษา                
ภาคปกติ  ปีการศึกษา  2555  นั้น  อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์
ประจํา  เสนอให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ในการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 
2555  เช่น  มีห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา  และควร 
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รับสมัครอาจารย์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาโดยให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
และควรให้นักเรียนที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสอบวิชาเอกในสาขาวิชานั้นๆ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบและมอบหมายคณะกรรมการบริหารวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นและ
คณะอนุกรรมการงานวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งขึ้น  เพื่อดําเนินการกําหนดเป็นนโยบาย           
ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยควรใช้เกณฑ์ชี้วัดการมีงานทําของบัณฑิต 
นํามาประกอบการจัดการศึกษาด้วย 

2. มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมของคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องและตอบสนอง                          
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติฯ  จะต้องเน้นความ                
สามารถในการใช้ภาษาได้ในระดับดีและให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีทักษะในการใช้ภาษาที่ 3  และมี                
การอบรมด้านบุคลิกภาพของบัณฑิตนอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านวิชาการด้วย 
  

3.1.2  เพ่ือพิจารณา 
 (1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี         
      งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  
2554 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2.1 “พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข   
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และมอบคณะกรรมการวิเคราะห์  สังเคราะห์
งบประมาณ  เพื่อขับเคลื่อนทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจําปีงบประมาณ  2555  
พิจารณาวิเคราะห์  สังเคราะห์งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ให้แล้วเสร็จและเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 นั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการวิเคราะห์  สังเคราะห์งบประมาณ ฯ  ได้ดําเนินตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 369,628,816 บาท                  
(สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน) ตามรายละเอียดประกอบ               
ระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ.  2555  จํานวน 369,628,816 บาท  (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อย          
สิบหกบาทถ้วน) 
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2. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
สุราษฎร์ธานีไปพิจารณาดําเนินการจัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน               
เพื่อให้การดําเนินงานตามวงจรงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ                 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงการจัดทํางบ                 
ประมาณและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ  สํานัก/สถาบันมีสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องใกล้เคียงกัน 
เช่น  พัฒนาบัณฑิต  และการบริหารจัดการ  เป็นต้น  จึงควรจําแนกงบประมาณตามประเด็น                
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน  และควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามหมวด             
รายจ่ายแต่ละหมวดด้วย   

2. การออกประกาศการจ่ายค่าตอบแทนในเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับการเงิน  ควรผ่านความ             
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  เช่น  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการดําเนินการในการจัดการศึกษาตาม             
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นต้น  ประธานที่ประชุมจึงมอบคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและ                 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปพิจารณาดําเนินการเรื่องดังกล่าว 

3. การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปี  2555 จําแนกตามหน่วยงาน                 
ควรมีข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานย้อนหลัง  3  ปี  และเสนอข้อมูลงบประมาณ 
20% ที่ผ่านมาใช้อย่างไรและคงเหลือเป็นจํานวนเท่าใด 

4. ควรจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนในการจัดตั้งสถาบันอาเซียนศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัย                   
กําหนดใช้พื้นที่ของอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) นั้น มีความเหมาะสมเนื่องจากใกล้กับชุมชน
สามารถที่จะสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคมได้ดี  และเป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียน                        
ที่จะให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ที่สนใจได้สะดวก 

5. การจัดสรรงบประมาณควรจัดลําดับความสําคัญก่อนหลงัให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย   
 

3.1.2 (2) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่  26 ตุลาคม  
2554  ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะ 
กรรมการหรืออนุกรรมการ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 028/2554  ลงวันที่            
26 ตุลาคม 2554) เพื่อทําหน้าที่กําหนดชุดของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม 
อํานาจหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายพร้อมทั้งเสนอตัวบุคคลหรือตําแหน่งในคณะกรรมการ              
หรืออนุกรรมการดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการดังกล่าวในการประชุมครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2554                
ได้ประชุมเพื่อดําเนินการดังกล่าวโดยใช้ เอกสารบันทึกข้อความของอาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  เรื่องขอ 
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อนุญาตเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  ลงวันที่            
14  กันยายน  2554  และเอกสารคู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกอบ และ             
มีมติให้เสนอคณะกรรมการเพิ่มเติมจากที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งไว้แล้วตามพระราชบัญญัติระเบียบ
และข้อบังคับจํานวน  2  ชุด  คือ 

1. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
2. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและแตง่ตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่                 

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
 มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  ประกอบด้วย 
  1. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
      (สาขางบประมาณและการเงิน) 
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    รองประธาน 
  3. นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  4. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  5. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  6. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ 
      แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
  7. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ 
      แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
  8. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
  9. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
           และเลขานุการ 
  10. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ 

1. พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน  การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและการลงทุนของ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย 

2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออกเป็นกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ 
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3. เสนอแนวทางในการประเมิน  ติดตามการใช้งบประมาณและการเงิน  การบริหาร              
จัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

4. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2..เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
  1. นายแพทย์บรรจบ มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ประธาน 
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    รองประธาน 
  3. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  4. ผศ.สมพร  โตใจ  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  5. อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  6. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ 
      แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
  7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
  8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
           และเลขานุการ 
  9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ  
  11. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ 

1. พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  

2. เสนอแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ             
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อสภามหาวิทยาลัย  

3. เสนอแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามผลการประเมินของคณะกรรมการ                  
ที่เกี่ยวข้อง 

4. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

 

 3.2.1  เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
 

คณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  
คณะนิติศาสตร์ 
 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์  ในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2554  ได้พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ตามความ
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เหมาะสม  โดยกําหนด  ดังนี้ 
1.ประกาศรับสมัคร โดยประกาศรับสมัครลงในเว็ปไซต์                
ของมหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์  โดยปรับปรุงสาระตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ  เสนอ 
       ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  พ.ศ.  2558  ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดส่งประกาศ            
รับสมัครฯ  ไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย 
2.การทาบทามและเสนอชื่อ  โดยให้กรรมการสรรหาฯ                
ไปทาบทามผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะเป็นคณบดี 
คณะนิติศาสตร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  
2551 และให้เสนอชื่อผู้รับการทาบทามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
3. การเสนอชื่อ  โดยให้คณบดีคณะนิติศาสตร์ดําเนินการให้
บุคลากร (สายวิชาการ)  ในคณะนิติศาสตร์เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
และมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551   
      ทั้งนี้  การดําเนินการตามข้อ 1 – 3  ให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2554 (16 พฤศจิกายน  2554       
– 15 ธันวาคม  2554) 
 

 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2.2  เพ่ือพิจารณา 

3.2.2 (1) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
                   ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 สภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2554  ได้มี                    
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (คําสั่ง             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554) โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่  3 ประการ  ซึ่งหนึ่งในหน้าที่ดังกล่าว  คือ “เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง
อนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับตามกลุ่มสาขาที่เป็นภาระงานของมหาวิทยาลัย” 
 คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามคําสั่ง
ดังกล่าวได้ประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2554 มีมติในการดําเนินการเพื่อเสนอ          
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สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                        
สุราษฎร์ธานี  ตามภาระงาน  ดังนี้ 

1. การแบ่งกลุ่มของคณะอนุกรรมการตามภาระงาน 5 กลุ่มภาระงาน  โดยเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตามกลุ่มภาระงาน  5  ชุด  ดังนี้ 

 1.1  งานบริหารและงานพัฒนา 
 1.2  งานงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 
 1.3  งานบริหารงานบุคคล 
 1.4  งานวิชาการ 
 1.5  งานกิจการนักศึกษา 
2. โครงสร้างของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด (กลุ่มภาระงาน)  ดังนี้ 
 2.1  ประธานคณะอนุกรรมการ :  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสภามหาวิทยาลัยหรือภายนอก  

สภามหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ   
  2.2 กรรมการ : เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  (1)  เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ หรือ 
  (2)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ  เกี่ยวข้องและสนใจในงานนั้นๆ หรือ 
  (3)  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านงานนั้นๆ 
 2.3  กรรมการและเลขานุการ : เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ระดับผู้อํานวยการกองที่ปฏิบัติงานนั้นๆ 
 2.4  ผู้ช่วยเลขานุการ  
  (1)  เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามข้อ 2.3  จํานวน  1  คน 
  (2)  เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  1  คน 
 ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการและสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับฯ  พิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา             
แต่งตั้งต่อไป  

มติที่ประชุม       
ที่ประชุมเห็นชอบการแบง่กลุ่มของคณะอนุกรรมการตามภาระงาน  5  กลุ่มภาระงาน  โดย

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามกลุ่มภาระงาน  ดังนี้ 
1.  งานบริหารและงานพัฒนา 
2.  งานงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 
3.  งานบริหารงานบุคคล 
4.  งานวิชาการ 
5.  งานกิจการนักศึกษา 
โครงสร้างของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด (กลุ่มภาระงาน)  ประกอบด้วย 
1. ประธานคณะอนุกรรมการ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสภามหาวิทยาลัยหรือภายนอก                

สภามหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ  
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2. กรรมการ : เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  (1)  เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ หรือ 
  (2)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ  เกี่ยวข้องและสนใจในงานนั้นๆ หรือ 
  (3)  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านงานนั้นๆ 
3. กรรมการและเลขานุการ : เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ระดับผู้อํานวยการกองที่ปฏิบัติงานนั้นๆ 
 4. ผู้ช่วยเลขานุการ  
  (1)  เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามข้อ 3  จํานวน  1  คน 
  (2)  เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  1  คน 
 ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการและสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับฯ  พิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา             
แต่งตั้งต่อไป     
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
         -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
4.2.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและ  
         ฐานะการเงินของสํานักจัดการทรัพย์สิน 

 1. สํานักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่  4/2553  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2553  ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องจัดตั้ง  “สํานักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี”  เป็นหน่วยงานในกํากับ  ลงวันที่ 27 เมษายน 2553  โดย “เป็นหน่วยงานในกํากับที่มิใช่
ส่วนราชการ  และอยู่ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปตามโครงการจัดตั้งสํานักทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดตั้งการบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับ พ.ศ. 2552” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดตั้งการบริหารจัดการหน่วยงาน            
ในกํากับ  พ.ศ.  2552 ข้อ 9 (6) กําหนดให้ “คณะกรรมการบริหารสํานักจัดการทรัพย์สินติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในคําสั่งแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                    
ให้ความเห็นชอบ” 
 สํานักจัดการทรัพย์สินจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานฐานะการเงินของสํานักจัดการทรัพย์สิน  ตามรายละเอียดเอกสาร 
ประกอบระเบียบวาระนี้ 
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  มติที่ประชุม 
 เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสํานักจัดการ
ทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554    
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีแผนงาน  แผนการบริหารการเงิน  และจะมีการปรับแผนในช่วงไตรมาสที่ 1                       
หรือ 2  ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 

2. สํานักจัดการทรัพย์สินควรไปวิเคราะห์ว่างานที่ดําเนินการในปีที่ผ่านมามีผลเป็นที่น่าพอใจ 
ในระดับใดเพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป 

3. คณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินควรไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ดูว่าหน่วยงานนี้มีความจําเป็นต้องมีหรือไม่อย่างไร 
  

4.2.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
        ของสํานักจัดการทรัพย์สิน 

 1. สํานักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการประชุมครั้งที่  4/2553  เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2553            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องจัดตั้ง “สํานักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี” เป็นหน่วยงานในกํากับ ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 โดย “เป็นหน่วยงาน            
ในกํากับที่มิใช่ส่วนราชการ และอยู่ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปตามโครงการ
จัดตั้งสํานักทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความ 
เห็นชอบและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดตั้งการบริหารจัดการ
หน่วยงานในกํากับ พ.ศ.  2552” 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วย การจัดตั้งการบริหารจัดการหน่วยงาน             
ในกํากับ พ.ศ.  2552 ข้อ 9 (6) กําหนดให้ “คณะกรรมการบริหารสํานักจัดการทรัพย์สิน ติดตาม                
และประเมินผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานในคําสั่งแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย           
ให้ความเห็นชอบ” 

สํานักจัดการทรัพย์สิน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ 
และรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสํานักจัดการทรัพย์สิน  ตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ของสํานักจัดการ
ทรัพย์สิน   

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม  เช่น  ค่าตอบแทนบุคลากรตามนโยบายของรัฐบาล 
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2. ควรจัดทํางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่ํากว่าร้อยละ 80  ควรปรับลดค่าใช้จ่าย                 

ในบางส่วนลง  และควรนําราคาประเมินที่ดินมาเป็นต้นทุนในการดําเนินการของสํานักจัดการ             
ทรัพย์สินด้วย  ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงของการประกอบการ 
 3..กําไรจากการดําเนินการของสํานักจัดการทรัพย์สินควรนํามาสนับสนุนการจัดการศึกษา             
ให้กับนักศึกษา 
 

4.2.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 1.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่  24            
มกราคม  2551  มีมติจัดตั้ง  “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็นส่วนงานภายในระดับ 
คณะตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  และใน                
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ครั้งที่ 7/2551  เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2551               
ได้เปลี่ยนชื่อ  “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” ตามข้อแนะนํา 
ของสภาการพยาบาล 
 2.  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่  2/2551  เมื่อวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2551  ได้มีมติแต่งตั้ง  นางมาลี  ล้วนแก้ว  เป็นคณบดีคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ  ตั้งแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  2551 
 3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจัดตั้งการบริหารและการดําเนินงาน
ของส่วนงานภายใน  พ.ศ.  2552  ข้อ  8  วรรคสองกําหนดให้  “คุณสมบัติ  วิธีการได้มา  การแต่งตั้ง  
ให้ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
และระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดไว้โดยอนุโลม” 
     กรณีดังกล่าว มาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547                  
กําหนดให้คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี จึงเป็นผลให้ นางมาลี  ล้วนแก้ว ครบวาระ              
การดํารงตําแหน่งในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 
 4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ            
สรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551  ข้อ  7  กําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  โดย               
ให้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่คณบดีจะครบวาระ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย             
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อดําเนินการสรรหา             
บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกหรือเห็นชอบแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ประกอบด้วย 

 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธาน 
 2.  ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 3.  อาจารย์ทัศนีย์  สุนทร ตัวแทนคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 4.  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ตัวแทนคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ  
 5.  ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์ ตัวแทนคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
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 6.  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 
 7.  ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.  นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.  2551  โดยอนุโลม
เพื่อให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง           
เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
   

 4.2.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2554 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ฯ  ในการประชุมเมื่อวันที่  26  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ได้มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงาน          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องการดําเนินการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ                      
ส่งประกาศ ฯ  ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยทราบและลงประกาศรับสมัคร ฯ  ทางเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย  และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งผลการเปิดรับสมัครฯ  ปรากฏว่า  - ไม่มีผู้สมัคร –  
 คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมเมื่อวันที่  7              
กันยายน  พ.ศ.  2554  มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องขยายเวลาการดําเนินการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และให้ฝ่ายเลขานุการฯ  เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องอํานาจ                       
หน้าที่และขอบข่ายงานในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และให้จัดส่งประกาศดังกล่าว            
ไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศทราบ  และลงประกาศรับสมัครฯ  ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
และทางหนังสือพิมพ์  และฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดําเนินการจัดส่งประกาศดังกล่าวใหห้น่วยงานของ
มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน  64  แห่งทราบแล้ว  และลงประกาศรับสมัคร ฯ                 
ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย  และหนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับประจําวันที่  20 – 23  กันยายน                   
พ.ศ.  2554  เรียบร้อยแล้ว  ผลการขยายเวลารับสมัคร ฯ  ปรากฏว่า  - ไม่มีผู้สมัคร -     

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมเมื่อวันพุธ ที่             
5  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  ประธานที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง           
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ฯ  ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอ  นายชัยราช  จุลกัลป์ เนื่องจาก                  
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอ  นายชัยราช                  
จุลกัลป์  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง              
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
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 มติที่ประชุม 

เห็นชอบแต่งตั้ง  นายชัยราช  จุลกัลป์  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2554   
  

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         สุราษฎร์ธานี 
 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบกับทุก             
ภาคส่วนในสังคมโลก  จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน                  
ได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งใน         
ประเทศและต่างประเทศ   โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมที่                            
จะปฏิบัติงานได้   และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ              
วิชาชีพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา                
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2553)  เสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 
2/2554  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2554  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร               
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2554)  ต่อสภามหาวิทยาลัย    
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของผู้รับผิดชอบ          
และเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่                 
พ.ศ.  2554)   
 

4.2.6  พิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง 
 ผู้บริหาร (ลับ)  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เป็นวาระลับ 
และที่ประชุมเห็นชอบให้ประชุมลับ 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติแต่งตั้ง  นางศุภัจฉรีย์   นวกิจไพฑูรย์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา            
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ รักษาการตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ                 
ผลการประเมิน 
 

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ทักท้วง 
 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี             
 ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจ            
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ของสภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต            
และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554                  
ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา 
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา         
อนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน      
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 529  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน               
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  27  คน  
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                              จํานวน  529   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  27  คน  ประกอบด้วย 
  -  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   11 คน  

-  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    8 คน  
-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    5     คน 

  -  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน    3 คน  

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1  เพ่ือทราบการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549  ข้อ 6  กําหนดให้ ก.บ.ม.  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
     “(3)  พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุแต่งตั้งถอดถอน ข้าราชการตั้งแต่          
ระดับ 9  ลงมาและแต่งตั้งถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ลงมาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกตําแหน่ง”  
       (4)  พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” 
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่  15  มกราคม  
2553  ระเบียบวาระที่  5.7  มีมติมอบอํานาจให้กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
พิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบ 
วาระแจ้งเพื่อทราบ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่  
26  ตุลาคม  2554  ระเบียบวาระที่  3.1.1(3)  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่  
6/2554   “ระเบียบวาระที่ 6.6  การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ” 
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ที่ประชุมมีมติ “(1) มอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ประสานมหาวิทยาลัยนําเสนอชื่อบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้บรรจุแต่งตั้งเลื่อนค่าตอบแทนในช่วงเวลา          
ที่ผ่านมา  โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”   
 จึงเสนอรายชื่อบุคคลตําแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดย ก.บ.ม.              
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม 

มอบฝ่ายเลขานุการสภาฯ ไปประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดหาข้อมูลกรอบบัญชีอัตรา          
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  และมติที่ประชุมของ ก.บ.ม. ในการพิจารณากําหนดเงินเดือน  
ค่าตอบแทนของบุคคลในตําแหน่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป              
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์มีข้อสังเกตว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                    
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2549 ข้อ 6 (3)  นั้น  ก.บ.ม.                           
ไม่มีอํานาจในการอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  และประธานมอบฝ่ายเลขานุการ                          
ไปจัดหาข้อมูลการมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัยมาแล้วนั้น  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ว่า                            
ไม่ควรมอบอํานาจให้ ก.บ.ม. พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่ง                        
ผู้บริหาร  เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูง  และควรให้ ก.บ.ม. เสนอบัญชีเงินเดือนพนักงาน                  
มหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

2. ควรมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตราค่าตอบแทน เช่น ค่าความเชี่ยวชาญ ค่าประสบการณ์   
ค่าความจําเป็น  ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นกรอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทน     

3. บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในคุณวุฒิปริญญาเอกมีอัตราที่ไม่เท่ากัน  จึงขอให้มี                       
การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง   
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
6.1  พิจารณาเพื่อดําเนินการตามหนังสือบันทึกข้อความของ  อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เรื่องขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม                  
      สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  11/2554   
      ประจําเดือนพฤศจิกายน  2554  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554 

 บันทึกข้อความของ  อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เรื่องขออนุญาต                  
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2554  ประจําเดือน  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554  (ประกอบระเบียบวาระนี้) 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบมอบคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ไปพิจารณาดําเนินการ 
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 6.2  เพ่ือทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
               สุราษฎร์ธานี                       
 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                      
ได้ตรวจประเมินคุณภาพรอบสามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นั้น                   
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพรอบสามระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย                    
4.31  ผ่านการประเมิน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในวาระเพื่อพิจารณาเพื่อสภามหาวิทยาลัย 
จะได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสําหรับองค์ประกอบหรือตัวชี้วดัที่จะต้องพัฒนา  
  

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2554  ในวันพฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม พ.ศ. 2554                     
เวลา  09.00  น.  ณ  อาคารสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


