
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ครั้งที่ 5/2554 
วันอังคาร ที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชมุผดุงชาติ  อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
5. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6. นายจตุพร   วัชรานาถ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชูศักด์ิ   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
12. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิชัย   ศรขีวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 
2. ศ.ดร.วิรุณ   ต้ังเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   

  

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

 

ผู้ร่วมประชุมระเบียบวาระที ่1 
 1. รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2.  ผศ.ดร.นิตยา  กันตะวงษ์ คณบดีคณะครศุาสตร์ 
 3.  ผศ.วินัย   ชูนวลศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
 4.  อาจารย์มาลี    ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 5.  อาจารย์พงษ์จันทร์   คล้ายอุดม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 6.  อาจารย์จิตรดารมย์   รัตนวุฒิ รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 7.  อาจารย์ธนาวิทย์  บัวฝ้าย แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

ผู้เขา้ชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  อาจารย์อรสุธี   วัฒนพฤกษ์    อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 1 
 2.  รศ.สุณีย์   ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 3.4  และ  5.2 
 3.  นางอุไร   ส้มเกลี้ยง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4 
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี -  

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. ตามท่ีประกาศ  ก.พ.อ. ลงวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ขอ้ 8 (6)  กําหนดให้ในครึ่งปทีี่แล้วมาผูท้ี่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  
ฝึกอบรมดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
ในขณะที่กฎ  ก.ค.ศ.  สามารถขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการครูที่ศึกษาต่อได้ทุกกรณี  จากกรณีดังกล่าวอธิการบดี                   
(ผศ.ดร.ณรงค์  พุทธิชีวิน)  ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ)  เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้   ผลการปรึกษาหารือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการมอบ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้โดยด่วน  เพื่อให้สามารถ              
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาต่อได้ทุกกรณี  รายละเอียดตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561/1307  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554 

2. ตามสรุปมติสําคัญในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ 4 (91)/2554   ณ  ห้อง 
ประชุมราชภัฏ 1   สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  อาคารรัชมังคลาภิเษก 2  ช้ัน 5  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สรุปมติเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง  ความว่า  ตามข้อบังคับสภาการฝึกหัดครู              
ว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ.  2536  และระเบียบสภาการฝึกหัดครู  ว่าด้วย             
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การรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  พ.ศ.  2536  รวมทั้งข้อบังคับคณะกรรมการ          
สภาสถาบันราชภัฏ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พ.ศ.  2539  ได้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นนั้น  ได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถจัดการศึกษานอกที่ต้ัง              
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  และในช่วงเวลาหนึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้เปิดการจัดการศึกษานอกที่ต้ังเพื่อสนอง 
ความต้องการของท้องถิ่น  โดยจะให้อัตราครูเพิ่มเพื่อรักษาคุณภาพของการจัดการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏได้ดําเนินการด้วยดีตลอดมา  จนปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างๆ  เปิดการจัดการศึกษานอกที่ต้ังเพิ่ม              
มากขึ้น  จนเปน็ที่กล่าวกันถึงเรื่องคุณภาพ  และข้อกล่าวนีส้่งผลให้บุคคลต่างๆ  กังวลเรื่องคุณภาพของ                    
การจัดการศึกษานอกที่ต้ังของมหาวิทยาลัยทุกแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ                  
ให้มหาวิทยาลยัราชภัฏทุกแห่งดําเนินการตามประกาศและระเบียบโดยชอบด้วยกฎหมาย  และเนน้เรื่อง 
คณุภาพของการจัดการศึกษา  โดยอนาคตอาจปรับรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การจัดการศึกษา  
ทางไกล  เป็นต้น    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เน้นการให้บริการทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการขยายโอกาส                    
ทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่  โดยมกีระบวนการเรียนการสอนที่มศีักยภาพที่เน้นคุณภาพการจัด   
การศึกษา  

3. สํานักงาน  ก.พ.ร.  ได้ส่ง  “รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึง               
พอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553”  ถึงมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และ            
กองนโยบายและแผน  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึง่ในภาพรวมอยู่ที่  4.1049 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  82.10 

เรื่องที่ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งที่ประชุมทราบ 
 รายงานผลการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้ไปศึกษาดูงาน               
ณ   ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ประเทศออสเตรีย  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สาธารณรัฐสโลวีเนีย   และ
สาธารณรัฐโครเอเชีย  ในระหว่างวันที่  16 – 23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 ผลการศึกษาดงูาน  ณ  IMI  University  Centre , Internationnal  Institute  Switzerland  
Lucerne , Switzerland  เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างคุณภาพด้านการศึกษาในการพัฒนาทักษะทางด้าน          
การโรงแรม  การท่องเที่ยวและการบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติให้เทียบเท่าระดับมืออาชีพ  ซึ่งในหลักการสอน
มหาวิทยาลัยได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยอาจารย์มีบทบาทท่ีสําคญัคือเป็นผู้จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษาด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยใช้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติซึ่งการจัดการเรียนการสอน
จะเน้นภาคปฏิบัติ  และมหี้องปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาอย่างเพียงพอ  สําหรับการจดัทําหลักสูตรมกีารสํารวจ
ความต้องการของท้องถิ่นและผู้ประกอบการในแต่ละ สาขาและให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร 
 ผลการศึกษาดงูาน  ณ  The  University  of  Innsbruck  Innsbruck , Austria  เป็นมหาวิทยาลัย          
ที่ให้ความสําคญัในเรื่องการวิจัย  และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1  แห่งการวิจัยของประเทศออสเตรีย  เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เน้นคณุภาพครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
มีความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับนานาชาติกว่า  60  ประเทศ  และมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Live  Long  Education ซึง่มหาวิทยาลัย Innsbruck  มีสภามหาวิทยาลัยที่มีสมาชิกจํานวน  7  คน   
ประกอบด้วยสมาชิกที่รัฐบาลแต่งต้ัง  จํานวน  3  คน  และได้รับการเลือกต้ังจากสภามหาวิทยาลัย  จาํนวน     
3  คน  และแต่งต้ังโดยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเลือกอีก  1  คน  โดยนายกสภา ฯ  คือผู้ที่ได้รับเลือก
จากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชกิสภามหาวิทยาลัย 



 

 

4 
 

 

 

 
 ระเบียบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ  ครั้งที่ 4/2554  
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2554  ซึ่งประชุมเมื่อ                      
วันอังคาร ที่  26   เมษายน   พ.ศ.  2554   โดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้า 20  ระเบียบวาระที่ 3.3  มติที่ประชุม   
 บรรทัดที่ 2  “ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวทิยาลัยไปช้ีแจงให้คณาจารย์ได้รับทราบและเข้าใจข้อ                
เท็จจริงตามรายงานพิจารณาข้อเท็จจริงและศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  ในการดําเนินการ      
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนในการจัดการศึกษา           
ภาคปกติ  พ.ศ.  2548”  เปน็  “ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปช้ีแจงให้คณาจารย์ได้รับทราบและ           
เข้าใจข้อเท็จจริงตามรายงานพิจารณาข้อเท็จจริงและศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  ในการ
ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนในการจัด
การศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  2548  และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ” 
 ข้อเสนอแนะ 
 หน้า 23  ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือบุคลากร              
ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย  ในการเสนอวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบลักษณะนี้ 
ควรกําหนดจํานวนเงินที่ขออนุมัติให้ชัดเจนทุกครั้ง  เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
มีกระบวนการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 หน้า 25 ระเบียบวาระที่ 5.6  มติที่ประชุม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เสนอที่ประชมุให้มีการ
พิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละข้อว่าข้อใดที่สภามหาวิทยาลัยฯ  ยังไม่ดําเนินการและควรดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
เช่น  กิจกรรมโครงการการชี้นํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาสังคม   รายงานประเมินผลการดําเนินงานของ            
ระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อเตรียมความพร้อม                      
ในการรับการประเมินคุณภาพจาก  สมศ. 
        

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  ผลการดาํเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2554   

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2554  ดังนี้ 
 ระเบยีบวาระที่ 5.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปริญญาตรี   จํานวน  232   คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  6  คน  และระดบัปริญญาโท  จํานวน  28  คน              
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการ            
ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผูส้ําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทํา             
ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบยีบวาระที่ 5.2  ที่ประชุมเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  แต่งต้ัง  รศ.ดร.สําราญ  มแีจ้ง 
เป็นกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลงานในตาํแหน่งคณบดี  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ    

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ที่ 009/2554 เรื่องแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน              
ในตําแหน่งคณบดี  แทนตําแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554  และส่งคําสัง่ให้  รศ.ดร.สาํราญ                    
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มีแจ้ง  ทราบตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.1/069 เรื่องส่งคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และส่งคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว 

ระเบยีบวาระที่ 5.3  ที่ประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกรรมการในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ที่  015/2551  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง  แก้ไข  และจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  ดังนี ้
 “2  คณะกรรมการดําเนินงาน 
      2.4  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  ประธานสภาคณาจารย์ฯ กรรมการสภา ฯ  โดยตําแหน่ง                 
เป็น  “ประธาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ”  

     2.5  นางพรศุลี  สุทธโส  กรรมการสภา ฯ  จากตัวแทนคณาจารยป์ระจํา  เป็น “ผศ.ดร.ราตรี   
นันทสุคนธ์  กรรมการสภา ฯ  จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา” 
      2.6  ผศ.สุมาลี  จิระจรัส  กรรมการสภา ฯ  จากตัวแทนคณาจารย์ประจาํ  เป็น “ผศ.สมพร                    
โตใจ  กรรมการสภา ฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา” 
         2.8  นายชัยราช  จุลกัลป์  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็น  “นายชัยราช   จุลกัลป์  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” 
        2.11  นางสาวอัญญารัตน์  โกละกะ  นติิกรมหาวิทยาลัย  เป็น  “นางสาว  ธิดารัตน์  ดํากุล                 
นิติกรมหาวิทยาลัย” 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามในคําสั่งสภามหาวิทยาลัย                       
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 010/2554  เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง                   
แก้ไขและจัดทาํร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.                  
2554  และได้ส่งคําสั่งดังกล่าวให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
 ระเบยีบวาระที่ 5.4  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ                     
อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย  และมอบหมาย                    
ให้มหาวิทยาลยัไปกําหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีทราบ                   
และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพื่อ            
เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย  ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554  
เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย   
 ระเบยีบวาระที่ 5.5  ที่ประชุมรับทราบตามที่มหาวิทยาลยัเสนอ  ดังนี้ 

1.  รับทราบ 
        รับทราบตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(1) แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของมหาวิทยาลัย       
        (2)  รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
        (3)  อัตลักษณแ์ละจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

(4)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
(5)  กิจกรรม โครงการการชี้นํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาสังคม 
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     รับทราบตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัยต้องรับทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 

(1) รายงานประเมินผลการดําเนินงานของระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
(2) รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
(3) รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 2. รับทราบตัวบ่งชี้ที่สภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ 
   (1)  นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
   (2)  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 
        (3)  มีประเมินผลการบริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารโดยคณะ กรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  

(4) มีรายงานประเมินผลความ สาํเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ประชุม                
ให้ไปดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

   (1)  ควรปรับปรุงแก้ไขอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ให้เนน้การกําหนดทิศทางของบัณฑิต                 
ที่มีการแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ควรมีการจัดทําเอกสารการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  และนํา            
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา 
    (3)  ควรแก้ไขการใช้ภาษาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักศึกษา เช่น “บนพื้นฐาน 
หลักธรรมของพระพุทธทาส” โดยคํานึงถึงผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาทราบแล้ว  และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือประกันคุณภาพ                  
การศึกษาตามมติสภา ฯ  และได้จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                      
ปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว  เพื่อใหห้น่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและดําเนินงาน                      
ตามตัวช้ีวัดตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทั้งนี้  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าว    
ตามรายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3.2 เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาอนุมัติต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการ 
      พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารย์ประสทิธิ ์ ทองแจ่ม 
สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2554            

ระเบียบวาระที่ 5.4  สภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน                        
ตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณ                  
อายุราชการ  (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่  0584/2554   ลงวันที่   22   กุมภาพันธ์                    
พ.ศ.  2554)  ไปดําเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ    

คณะกรรมการฯ   ได้ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554  มีมติให้เสนอ “ร่าง”              
แผนอัตรากําลงั  4  ปี ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อนํามาใช้  
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ประกอบการพิจารณาต่ออายุราชการของ  รศ.ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม   และมอบหมายคณบดีคณะ                 
วิทยาศาสตร์ฯ   จัดทําตารางตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ                 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศกึษา  พ.ศ.  2550  ทั้งนี้  เมือ่
ดําเนินการแล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการฯ  พิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2554  มมีติ                  
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการไปพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกต                 
และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และนําผลการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ               
พิจารณาต่อไป  และเห็นชอบแต่งต้ัง  ผศ.สมพร  โตใจ  กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา  เป็น             
กรรมการฯ  ในคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนตัวบุคคลและแนวทางเพื่อต่อเวลาราชการสําหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  

คณะกรรมการฯ  ในการประชุมเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  ได้มีการประเมินการ          
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี  รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)  

คณะกรรมการ ฯ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อเวลาราชการแก่ข้าราชการ                  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม   
 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมให้ รองศาสตราจารย์
ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม  เกษียณอายุราชการตามเกณฑ์การเกษียณอายุราชการตามปกติ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 1.  ควรพิจารณาคุณสมบัติของ รศ.ประสิทธ์ิ   ทองแจม่  ให้ตรงตามเกณฑ์ในประกาศ  ก.พ.อ.                  
เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                  
พ.ศ.  2550 ขอ้ 5 (5)  มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  3  ปี  จนถึงวันที่  31  มนีาคม                   
ของปีที่เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด ...   
 2.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจ้าง   รศ.ประสิทธ์ิ   ทองแจ่ม   เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                         
โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาบุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพในสาขาวิชา                  
คณิตศาสตร์ไว้   
 

3.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 12/2553 ระเบยีบวาระที่ 3.2             
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ “แผนการดําเนินการเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายการพัฒนา                
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน”ี 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2553 ได้พิจารณาให้     
ความเห็นชอบ “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอ (คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 023/2552  ลงวันที่  28  ตุลาคม  
2552  และที่  025/2552  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2552) และในการประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว                
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สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ  ที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย 
 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตาม “แผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการ               
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี” ตามแผนระยะที ่2  แผนระยะสั้น ซึ่งตามแผน ฯ               
จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  1  มิถุนายน  2554   และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย                   
ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2554  คณะกรรมการฯ  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยและสภา
มหาวทิยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ดังนี้ 
 1. ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                
พ.ศ. 2554  
 2. ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องคุณสมบัติ  วิธีการได้มา   การแต่งต้ัง          
ให้ดํารงตําแหน่ง  และการพน้จากตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รองหัวหน้าสํานักงาน                     
สภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  
 3. ออกคําสั่งสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฏร์ธานี ที่ 001/2554 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ           
สรรหาหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.  2554 
 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนการดําเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน                   
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระยะสั้น  คณะกรรมการฯ  ได้ดําเนินการจัดทําและประชุม 
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่  2/2554   เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2554 ครั้งที่ 3/2554               
เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2554  และครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554  เพื่อ                 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ดังนี้ 
 (1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ปฏิทนิการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 (2)  พิจารณายกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2547  และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยว่าด้วย                  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  ....  ใช้บังคับแทน  
 (3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 (4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  “ร่าง” ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี  และ“ร่าง” แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                   
ประจําปีการศึกษา  2553 
 คณะกรรมการฯ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและพิจารณาออก                  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามเอกสารแนบ/ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบ   

1. ปฏิทินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
2. ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

สุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  .... 
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3. คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
5. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา             

2553 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยฯ   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไข “รา่ง” ปฏิทินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

(1) เพิ่มเรื่องการอนุมัติแผนการรบันักศึกษาใหม ่ ในการประชมุสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11 
(พฤศจิกายน)  

(2) แก้ไขหมายเหตุข้อ 4  เป็น  อนุมัติหลักสูตร : เสนอวาระได้ตามความจําเป็น 
(3) ควรมีเรื่องรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ 

ได้รับทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย   
(4) ควรพิจารณาเพิ่มเรื่องการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ไตรมาสที ่1                       

ในเดือนกุมภาพันธ์  ไตรมาสที่ 2  ในเดือนพฤษภาคม 
ที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไข “รา่ง”  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการประชุม            

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  ....  ดังนี้ 
(1)   ข้อ 10 แก้ไขเป็น  “(3)  พันธกิจด้านการบริการวิชาการ” 
(2) เพิ่มเติมอีก  1  ข้อในหมวด 3  เบ็ดเตล็ด “ขอ้ ๑๗ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มีการ

บันทึกเสียงการประชุมเว้นแต่ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่นและการจัดทํารายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้จดัทําแบบสรุปความ  หากมีขอ้โต้แย้งสรุปความในรายงานการประชุม  ประธาน           
ที่ประชุมอาจสั่งให้เปิดเสียงที่บันทึกการประชุมครั้งนั้นเพื่อหาข้อสรุปก็ได้” 
 ที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไข “รา่ง” แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี  ประจําปีการศึกษา  2553  ดังนี้ 

(1) ในรายการ “ประสิทธิภาพของการประชุมสภามหาวิทยาลัย” เพิ่มเติมข้อความ “มีกําหนด             
การประชุมเป็นประจําทุกเดือน” 

(2) ในรายการ “คณุลักษณะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย” เพิ่มเติม
ข้อความ  ที่เกีย่วกับจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(3)   ข้อที ่28 แก้ไขเป็น “การใชเ้วลาที่เหมาะสมในการประชุมแต่ละครั้ง” 
(4) กรรมการสภาฯ  เสนอใหม้ีการประเมินตนเองในการประชุมแต่ละครั้งและรวบรวมข้อมูล              

สรุปเป็นรายปี 
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3.4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2554 ระเบยีบวาระที่ 6.1                  

เรื่องขอหารือสภามหาวิทยาลัยเรื่องการเลื่อนขัน้เงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  พนักงานมหาวทิยาลัย  และอาจารย์ประจาํตามสญัญา : กรณีผู้ที่มหาวิทยาลัย          
ให้ไปศึกษาต่อ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ขอหารือสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2554 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องขอหารือสภามหาวิทยาลัยเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และอาจารย์ประจําตามสัญญา : กรณีผู้ที่มหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาต่อ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับข้าราชการ                     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจําตามสัญญาที่ลาไปศึกษาต่อ                       
ณ  ต่างประเทศ  โดยควรดําเนินการตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน             
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา  พ.ศ.  2553  ข้อ 18  และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาเป็นรายบุคคล  ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย                 

และอาจารย์ประจําตามสัญญา : กรณีผู้ทีม่หาวิทยาลัยให้ไปศึกษาต่อ  เป็นการเฉพาะรายตามเหตุผล                   
พิเศษที่มหาวิทยาลัยเสนอ  
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพื่อทราบการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554   

(ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2553 – 31 มีนาคม 2554)   
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.              
2554  จํานวน  654,971,096  บาท  (หกรอ้ยห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)  
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน  จํานวน  249,863,600  บาท  และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  จํานวน 
360,107,496  บาท  โดยจัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ  สํานัก  สถาบนั  จํานวน  13  หน่วยงาน                 
ได้ใช้จ่ายตาม 6  ประเด็นยุทธศาสตร์และ 6  ผลผลิตที่จะต้องส่งมอบต่อสํานักงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่รัฐบาล              
กําหนด  จึงได้จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี   พ.ศ.  2554  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม                       
พ.ศ.  2553 – 31  มีนาคม  พ.ศ.  2554  (การใช้จ่ายงบประมาณครึ่งแผน)  เพื่อรายงานการใช้จ่าย          
งบประมาณของหน่วยงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ข้อเสนอแนะ  (รายละเอียดตามเอกสาร               
ประกอบระเบียบวาระนี้) 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและโครงการ                  
ที่หน่วยงานได้ดําเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ระเบยีบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 131/2548   
ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.  2548   โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชุมพิจารณาผลการศึกษา     
ของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.  ทีส่าํเร็จการศึกษาเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 และเห็นชอบ 
ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  ระดับปรญิญาตรี  
จํานวน  123  คน   
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ.  2554              
ได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดบับัณฑิตศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
จํานวน  14   คน      
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  มมีติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ตามท่ีมหาวิทยาลัย                      
ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                             จํานวน      123   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  14  คน  ประกอบด้วย 

-  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน         1 คน 
-  ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน         1 คน 
-  ปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  จํานวน        12 คน 

    

5.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างและอนมัุติงบประมาณรายจา่ยเงนิรายได ้
ของมหาวิทยาลัย  ระหวา่งปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  เห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือน
ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  และเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับ                 
การปรับบัญชีเงินเดือน  ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  เมื่อวันที่  ....  ธันวาคม                  
พ.ศ.  2554  โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2554            
เป็นต้นไป   

กรณีดังกล่าวมีผลใหข้้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน               
ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5  ทุกอัตรา  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2554   
 สําหรับบุคลากรภาครัฐที่ได้รบัเงินค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้ของหนว่ยงาน)                      
จะไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้ปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าว  ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ             
ที่ 0428/ว.23  เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ลงวันที ่ 25  มนีาคม  พ.ศ.  
2554  ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ความว่า “เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว  จึงเห็นสมควรใหลู้กจ้างชั่วคราว  ซึ่งเบิกจ่ายค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณปรับอัตราค่าจ้าง                
เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของตําแหน่งในอัตราร้อยละ 5  ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณ               
เพียงพอที่จะปรับได้  โดยใหม้ีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไป” 
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 กรณีดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและมีความเป็นธรรม  เกิดขวัญและกําลังใจ               
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินให้ปรับอัตราค่าจ้าง  
มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างและอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เพื่อใช้ในการ              
ปรับอัตราค่าจ้างของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน 
ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2554 – 30 กันยายน  2554   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ/ประกอบระเบียบวาระนี้ 
 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ระหว่าง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  เป็นเงินจํานวน 1,328,639 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อย
สามสิบเก้าบาทถ้วน)  เพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5  ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ที่ไม่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2554 – 30 กันยายน 
2554 
 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
 6.1  เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ส่งสําเนาหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0508/ท 3122  ลงวันที่  25  เมษายน  2554  เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึง่บัดนี้ได้มีพระบรม           
ราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง  นางพรศิริ  มโนหาญ  และ  นางฉวีวรรณ   สุคันธรตั  ให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต้ังแต่วันที่  21  เมษายน    
2554  เรียบรอ้ยแล้ว 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 6.2  รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง “SRU สู่อนาคต” (Futurizing  SRU)   
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง  “SRU  สู่อนาคต” 
(Futurizing  SRU)  ในระหว่างวันที่  15 – 16 มีนาคม  พ.ศ.  2554  ณ  ห้อง Auditorium  อาคาร               
ทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และมหาวิทยาลัยได้สรุปรายงานการประชุมเรียบร้อย           
แล้วนั้น  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เสนอต่อที่ประชุมขอถอนระเบียบวาระนี้เนื่องจากการพิจารณา
ระเบียบวาระประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควรแล้ว 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนี้ 
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 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  6/2554  ในวันอังคาร ที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.   2554                     
เวลา  13.00  น.  ณ  อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                         ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


