
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 9/2553 
วันพุธ ที่  22   กันยายน  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชยั   ศรีขวญั นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ 

3. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

6. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

8. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

9. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

11. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

12. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตาํแหนง่บริหาร กรรมการ 

13. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

14. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ   

15. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

16. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. อาจารย์พรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

18. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

19. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท   สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

3. ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

2. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นางกตัตกิา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.  ผศ.เผดจ็   นวนหน ู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 2.  อาจารย์ณฐัวฒุิ  สวุรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 3.  รศ.สณีุย์   ลอ่งประเสริฐ รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

 4.  อาจารย์โสภา  ปุ่ นสวุรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.7 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 - ไมมี่ - 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  มหาวทิยาลยัได้รับการตรวจรับการประเมินคณุภาพภายใน   ประจําปีการศกึษา  2552              

ระดบัมหาวิทยาลยัจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน   ประจําปีการศกึษา  2552   ในระหวา่ง             

วนัท่ี  21 – 22  กนัยายน  พ.ศ.  2553  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี โดยมี  ดร.จํารัส  นองมาก   

เป็นประธานคณะกรรมการดงักลา่ว  ซึง่ผลการประเมนิได้คะแนน  2.53   อยูใ่นระดบัดีมาก 

 2.  สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกมุาร  พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า

ศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุและทรงรับเชิญเสดจ็ฯ  มาทรงเปิดหอประชมุวชิราลงกรณ  

ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23  กนัยายน  พ.ศ. 2553  เวลา  16.00 น.  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี       
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จงึขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีทกุทา่นร่วมรับเสดจ็และสมเดจ็พระบรม                  

โอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกมุาร  และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  จะทรงฉายพระรูปร่วมกบั 

หวัหน้าสว่นราชการของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  กรรมการสภามหาวทิยาลยั  และผู้บริหารมหาวิทยาลยั                    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามกําหนดการแนบระเบียบวาระนี ้ 
    

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2553  
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 8/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัองัคาร  ท่ี  24   สงิหาคม  พ.ศ.  2553   โดยไมมี่การแก้ไข    
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ   
 

3.2 ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาํเนินงาน 
     ของสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  
คณะกรรมการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏั                                   

สรุาษฎร์ธานี ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 023/2552  ลงวนัท่ี  28  ตลุาคม                     

พ.ศ.  2552  และคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 025/2552 ลงวนัท่ี  25  พฤศจิกายน                

พ.ศ.  2552  ได้ดําเนินการศกึษาแนวทางการพฒันาการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏั    

สรุาษฎร์ธานี  โดยกําหนดวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนวธีิการดําเนินงาน  ซึง่คณะกรรมการฯ  ได้ดําเนินงาน 

ตามขัน้ตอนวธีิดําเนินงานท่ีกําหนดได้สาระสําคญั  6  ประการ  คือ 

 1.  หลกัการพืน้ฐานในการดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 

 2.  อํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 3.  บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของนายกสภาฯ  กรรมการสภาฯ  เลขานกุารสภาฯ  และอธิการบด ี

 4.  สํานกังานสภามหาวทิยาลยั 

 5.  กรรมการและอนกุรรมการท่ีสภาฯ  แตง่ตัง้ 

 6.  เง่ือนไขในการดําเนินงาน 

 รายละเอียดในเอกสาร “แนวทางในการดาํเนินงานของสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี” 

จงึรายงานตอ่สภามหาวทิยาลยัฯ  เพ่ือทราบและพิจารณานําเข้าวาระการประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ 

ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2553  ตอ่ไป 
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 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ  และประธานได้มอบหมายให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัไปศกึษาเอกสาร “แนวทาง                  

ในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”   เพ่ือจะพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพื่อทราบการเตรียมการในการรับเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกุฎ               

ราชกุมาร  และพระองค์เจ้าศรีรัศม ิ พระวรชายาฯ  ในการเสดจ็มาทรงเปิดหอประชุม 
“วชิราลงกรณ”  วันที่  23  กันยายน  พ.ศ.  2553  

        (รายละเอียดแนบระเบยีบวาระนี)้ 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
  

4.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองค่าใช้จ่ายเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาตกิารท่องเที่ยว  ลงวันที่  31  
สิงหาคม  พ.ศ.  2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  ในการประชมุครัง้ท่ี  9/2553  เม่ือวนัท่ี  23  สงิหาคม  2553 

ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองคา่ใช้จ่ายเพื่อเสริมประสทิธิภาพในการบริหารงาน

วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  ลงวนัท่ี  31  สงิหาคม  พ.ศ.  2553  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏั             

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบั

ปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ข้อ 10.1  “คา่ใช้จ่ายเพื่อเสริมประสทิธิภาพการบริหารและการดําเนินการอ่ืนๆ    

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั                   

และแจ้งให้สภามหาวทิยาลยัทราบ” 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 

4.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองค่าใช้จ่ายในการประชุม 
      คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการและ

คณะอนกุรรมการ  พ.ศ.  2552  ข้อ 5 “คา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ                     

ให้จ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลยั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  และแจ้งให้สภามหาวทิยาลยัทราบ   
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ทัง้นี ้ ให้มีการทบทวนการกําหนดคา่ใช้จ่ายในการประชมุเป็นระยะๆ  ไมเ่กิน  4  ปี  โดยพิจารณา

จากภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความพร้อมทางด้านการเงินของมหาวทิยาลยั”   

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  ในการประชมุครัง้ท่ี  5/2553 

เม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน  พ.ศ.  2553  ได้พจิารณายกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                 

เร่ืองคา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ  ลงวนัท่ี  16  มถินุายน  พ.ศ.  2552             

และเห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีฉบบัใหม ่ ตามประกาศที่เสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ  แนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพจิารณาการปรับคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและอนกุรรมการพร้อม                 

ปรับขึน้ทกุระบบตามระยะเวลาให้มีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจและความพร้อมทางด้าน                 

การเงินของมหาวิทยาลยั  
 

4.4 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
      ดาํเนินงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 

 คณะกรรมการการศกึษาเพื่อปวงชนในการประชมุเม่ือวนัท่ี 23 สงิหาคม พ.ศ. 2553  ได้พิจารณา        

ให้ความเห็นชอบปรับคา่ตอบแทนกรรมการดําเนินงานคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา  เพ่ือรับผิดชอบภาระ 

งานท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มสาขาวิชา  และจํานวนนกัศกึษา  โดยให้ยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั              

สรุาษฎร์ธานีฉบบัเดมิ  และออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ

ดําเนินงานคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา  ลงวนัท่ี  25  สงิหาคม  พ.ศ.  2553   ตามระเบียบมหาวทิยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคพิเศษ  พ.ศ.  2553  

ข้อ 10.7 “คา่ตอบแทนการดําเนินงานให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการศกึษาเพื่อปวงชนและแจ้งให้สภามหาวิทยาลยัทราบ”  
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

ท่ี 131/2548  ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุ 



 

 

6 

 

 

 

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี   15   กนัยายน                             

พ.ศ.   2553   และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อ                             

พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  55  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา                             

ในการประชมุครัง้ท่ี  9/2553   เม่ือวนัท่ี  17   กนัยายน  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตั ิ                            

ให้ปริญญา   ระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  18   คน  รายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบระเบยีบวาระนี ้ 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน             55   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   18   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              8 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              7   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  2 คน 

  - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  1 คน 
 

5.2 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี   ว่าด้วยการรับจ่ายเงนิ                          
     ในการจดัการศกึษาระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษา                

ระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ข้อ 5.4.4  กําหนดให้มหาวิทยาลยัเรียกเก็บคา่ขึน้ 

ทะเบยีนบณัฑิต  400  บาท  และข้อ 5.5  กําหนดให้มหาวิทยาลยัเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาท่ีเป็น          

คา่บํารุงหอพกัของมหาวทิยาลยัในอตัราท่ีเหมาะสม   โดยจดัทําเป็น ประกาศของมหาวิทยาลยัในอตัรา             

ไมเ่กิน  5,000  บาทตอ่ภาคเรียน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (ก.บ.)  ในการประชมุครัง้ท่ี  3/2553  เม่ือวนัท่ี  7             

กนัยายน   พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเห็นชอบให้  “ร่าง”  ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                         

วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  (ฉบบัท่ี 5)                             

พ.ศ.  2553  เพ่ือแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยการรับจ่ายเงิน                            

ในการจดัการศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ข้อ 5.4.4  เพ่ือให้การเก็บ                         

คา่ขึน้ทะเบียนบณัฑิตเป็นไปตามคา่ใช้จ่ายท่ีแท้จริง  และข้อ 5.5 เพ่ือให้การเรียกเก็บคา่บํารุงหอพกั                 

ของมหาวทิยาลยัมีความเหมาะสมกบัสภาพท่ีแท้จริงของการดําเนินการและสภาพพืน้ท่ี  เน่ืองจาก

มหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการหอพกั   ณ   วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว   อําเภอเกาะสมยุ                         

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีด้วย 
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 มหาวิทยาลยัจงึจดัทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงิน               

ในการจดัการศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.  2553  ซึง่แก้ไขระเบียบ   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาระดบัอนปุริญญาและ              

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ข้อ 5.4.4  คา่ขึน้ทะเบียนบณัฑิต  และข้อ 5.5  เก่ียวกบัการเก็บคา่บํารุง                

หอพกัของมหาวทิยาลยัตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาออกบงัคบัใช้ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการ             

ศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี   พ.ศ.  2553  โดยให้มหาวิทยาลยัแก้ไขระเบียบตาม 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวทิยาลยัแก้ไข “ร่าง”  ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจา่ยเงิน               

ในการจดัการศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.  ....  ดงันี ้

 1.  ควรกําหนดกรอบวงเงินให้การจดัเก็บคา่บํารุงหอพกัของมหาวทิยาลยั  โดยจําแนกตามพืน้ท่ี               

และประเภทของหอพกั 

 2.  ควรรวมระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการ            

ศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  ตัง้แตฉ่บบัท่ี 1 ถึงฉบบัท่ี 4  และท่ีสภามหาวทิยาลยั 

เห็นชอบในครัง้นี ้  แล้วจดัทําเป็นระเบียบฉบบัสมบรูณ์ในเร่ืองดงักลา่ว  

 3.  ควรปรับคา่ขึน้ทะเบียนบณัฑิตในระดบับณัฑิตศกึษา  โดยเปรียบเทียบกบัมหาวทิยาลยั                     

ราชภฏัอ่ืนๆ  
 

5.3 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยเงนิสวัสดกิาร 
     เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากร  พ.ศ. ....  

 ด้วยขณะนีบ้คุลากรของมหาวิทยาลยัประเภทพนกังานมหาวิทยาลยั  พนกังานราชการและ             

บคุลากรประจําตามสญัญาได้รับสทิธิการรักษาพยาบาลสําหรับผู้ประกนัตน  กรณีประสบอนัตราย 

หรือเจ็บป่วยทพุพลภาพ  คลอดบตุร  ตาย  สงเคราะห์บตุร  ชราภาพหรือวา่งงานจากกองทนุประกนั            

สงัคมตามเกณฑ์ท่ีกองทนุประกนัสงัคมกําหนด 

 สวสัดกิารจากกองทนุประกนัสงัคมดงักลา่วจะได้ประโยชน์เฉพาะผู้ประกนัตน (พนกังาน

มหาวิทยาลยั , พนกังานราชการ , บคุลากรประจําตามสญัญา)  เท่านัน้  ไมร่วมบดิา  มารดาและบตุร 

ซึง่บคุลากรประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาและลกูจ้างประจําของมหาวิทยาลยั 

จะได้รับเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองรวมบดิา  มารดาและบตุร  ตามเกณฑ์                      

ท่ีพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2553  กําหนด  
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 เพ่ือให้บคุลากรสว่นใหญ่ของมหาวทิยาลยัท่ีมีสว่นในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัไปสูค่วาม          

สําเร็จได้รับสวสัดกิารท่ีเป็นขวญักําลงัใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ  คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั             

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี  10/2553   เม่ือวนัท่ี  7  กนัยายน  2553   ได้พิจารณา                     

ให้ความเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง”  ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยเงินสวสัดกิาร             

เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของบคุลากร  พ.ศ. ....   

 ทัง้นี ้ เพ่ือให้บคุลากรประเภทพนกังานมหาวทิยาลยั  พนกังานราชการ  และบคุลากรประจํา           

ตามสญัญา  ซึง่เป็นบคุลากรสว่นใหญ่ของมหาวทิยาลยัได้รับเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

สําหรับบดิา  มารดาและบตุร  ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการเช่นเดียวกบัข้าราชการฯ   แตกํ่าหนดสทิธิ 

ในวงเงินสวสัดกิารคา่รักษาพยาบาลของแตล่ะบคุคลในแตล่ะปีงบประมาณ 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกบงัคบัใช้ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยเงินสวสัดกิารเก่ียวกบั                           

การรักษาพยาบาลของบคุลากร  พ.ศ.  2553  โดยให้มหาวทิยาลยัแก้ไขระเบียบตามข้อสงัเกต                        

และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวทิยาลยัพิจารณาแก้ไข “ร่าง”  ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                    

เงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของบคุลากร  พ.ศ.  2553  ดงันี ้ 

 1.  ควรกําหนดหลกัการของระเบียบและเขียนไว้ในระเบยีบให้ชดัเจน  ซึง่วตัถปุระสงค์ท่ี                            

ต้องการให้สวสัดกิารกบับคุลากรและบคุคลในครอบครัวของบคุลากรด้วย 

 2.  ควรใช้คํานิยาม  “บคุคลในครอบครัว”  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดกิารเก่ียวกบั                          

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2553 

 3.  ควรแก้ไขข้อความในข้อ 5.2  ให้ความวา่ “ผู้ มีสทิธ์ิขอรับคา่รักษาพยาบาลตามระเบียบนี ้

ได้เฉพาะในสว่นท่ีไมส่ามารถเบกิเงินคา่รักษาพยาบาลจากทางราชการและหรือสวสัดกิารประกนัสงัคม” 

 4.  นอกจากการให้สวสัดกิารคา่รักษาพยาบาลแล้วมหาวิทยาลยัควรนําข้อมลูของบคุลากร                       

ท่ีได้รับการตรวจสขุภาพประจําปีท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นผู้ ป่วยได้ในอนาคตมาวางแผนป้องกนั                      

ให้กบับคุคลเหลา่นัน้ด้วย  
  

5.4 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
ตาม (สําเนา) ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี   เร่ืองแตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการ                           

สภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  พ.ศ.  2551                  

โดยแตง่ตัง้  ตัง้แตว่นัท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป  และตามประกาศดงักลา่วกรรมการสภา       
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มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิจะครบวาระการดํารงตําแหนง่ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั                                  

พ.ศ. 2547  มาตรา 17  (วาระการดํารงตาํแหนง่คราวละสามปี) ในวนัท่ี  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554 

 ตาม (สําเนา) ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี   เร่ืองแตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี   ลงวนัท่ี   28  กรกฎาคม   พ.ศ.  2553   ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   แตง่ตัง้ 

นายวิชยั  ศรีขวญั   ให้ดํารงตําแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  แทนนายผดงุชาต ิ

สวุรรณวงศ์  ตัง้แตว่นัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และนายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ (สาขาสงัคมศาสตร์)  ได้ลาออกจากตําแหนง่กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ                                 

ตามข้อ 1.   ตัง้แตว่นัท่ีได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา                        

มหาวิทยาลยั  นัน่คือ  นายวชิยั  ศรีขวญั  พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ                                

ตัง้แตว่นัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553   

 อนึง่  นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ (สาขาการงบ                         

ประมาณและการเงิน)  ตามข้อ 1.  ได้ถงึแก่กรรมตัง้แตว่นัท่ี  30  มิถนุายน  พ.ศ.  2553  จงึพ้นจาก 

ตําแหนง่กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 

มาตรา 17  วรรคสอง (1)   

 3.  กรณีตามข้อ 2.  จงึเป็นผลให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิตามข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ พ.ศ.  2547  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระจํานวน  2  ราย  คือ 

  (1)  นายวิชยั   ศรีขวญั  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  สาขาสงัคมศาสตร์ 

  (2)  นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  สาขาการงบ                            

ประมาณและการเงิน 

 4.  การพ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิของบคุคลทัง้สอง  ในขณะ                                 

ท่ียงัมีวาระการดํารงตําแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี  22  กนัยายน  พ.ศ.  2553  จนถงึวนัท่ี  7  กรกฎาคม                                        

พ.ศ.  2554  อีก  288  วนั 

 กรณีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากตําแหนง่ก่อนครบวาระข้อบงัคบั                                     

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั                        

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ พ.ศ.  2547  ข้อ 8  กําหนดให้ดําเนินการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั                    

ผู้ทรงคณุวฒุิแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง  ถ้าวาระของกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิเหลืออยู ่ 90  วนั                            

ขึน้ไป 
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 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ ตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการ                                

สรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  พ.ศ.  2547 ข้อ 5.   
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  ดงันี ้

 1.  อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    ประธาน 
 2. รศ.ปราณี   เพชรแก้ว  รองอธิการบด ี    กรรมการ 
 3. รศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์ คณบดี     กรรมการ 
 4. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั  กรรมการ 
 5. นางพรศลีุ   สทุธโส  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 6. นายวสนัต์   สทุธโส  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี  กรรมการ 

และเลขานกุาร 
 7. นายชยัราช   จลุกลัป์       ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 8. นายวรชาต ิ  การเก่ง       ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                    

วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  พ.ศ.  2547  และ                    

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2547  และให้เสนอช่ือบคุคลและข้อมลูเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัฯ  เพ่ือพิจารณา        

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิแทนตําแหนง่ท่ีวา่งโดยเร็ว  เพ่ือนําเสนอทรงพระกรุณา      

โปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ตอ่ไป  
 

5.5 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้อาํนวยการสาํนักศลิปะและวัฒนธรรม  
 ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 001/2550  ลงวนัท่ี  18  มกราคม                           

พ.ศ.  2550   ได้แตง่ตัง้  นางสาวกรรณิการ์   นาคอยู ่ ดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและ           

วฒันธรรม  ตัง้แตว่นัท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.  2550  เป็นต้นไป  ซึง่ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั               

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั  สํานกั  ศนูย์                    

หวัหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  พ.ศ.  2551  ข้อ 7                

วรรคสาม  กําหนดให้   “ผู้ อํานวยการมีวาระการดํารงตาํแหนง่คราวละสี่ปีและอาจได้รับการแตง่ตัง้                        

ใหมอี่กได้  แตท่ัง้นีจ้ะดํารงตาํแหนง่เกินสองวาระตดิตอ่กนัไมไ่ด้”  และกรณีดงักลา่ว  นางสาวกรรณิการ์  

นาคอยู ่ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม  ในวนัท่ี 17 มกราคม               
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พ.ศ. 2554  แตเ่น่ืองจาก  นางสาวกรรณิการ์  นาคอยู ่ ได้ขอลาออกจากตําแหนง่ผู้ อํานวยการ                            

สํานกัศลิปะและวฒันธรรม  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  พ.ศ.  2553  เป็นผลให้ตําแหน่งผู้ อํานวยการ                           

สํานกัศลิปะและวฒันธรรมจะวา่งลง  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  พ.ศ.  2553 

 เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกและ             

แตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการ             

สรรหาผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  เพ่ือดําเนินการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม              

เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเลือกและแตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรมตอ่ไป   
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม ดงันี ้

 1.   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    ประธาน 

 2.   ผศ.ดร.ประโยชน์   คปุต์กาญจนากลุ รองอธิการบด ี   รองประธาน 

 3.   นายจตพุร   วชัรานาถ กรรมการสภาฯ  โดยตําแหนง่  กรรมการ 

 4.   รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ  จากผู้บริหาร  กรรมการ   

 5.   ผศ.สมทรง   นุม่นวล  กรรมการสภาฯ  จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 6.   ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบด ี     เลขานกุาร 

 7.   ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม  ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 หน้าท่ี  ดําเนินการสรรหาผู้ อํานวยการแทนผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรมท่ีขอลาออก          

จากการดํารงตําแหนง่ตามความในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์ 

และวิ ธีการสรรหาผู้ อํานวยการสถาบนั   สํานกั    ศนูย์    หัวหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ือ          

อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  พ.ศ.   2551   เพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาเลือกและแตง่ตัง้เป็น 

ผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรมในการประชมุสภามหาวทิยาลยัตอ่ไป 
 

5.6 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการรับนักศึกษาภาคปกต ิ ปีการศกึษา  2554 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั                                    

ราชภฏั   พ.ศ.  2547  ในสว่นของการให้การศกึษา  ทําการสอนและผลติครู  มหาวทิยาลยัจงึกําหนด                        

นโยบายและแนวทางในการรับนกัศกึษาภาคปกต ิ ปีการศกึษา  2554  ดงันี ้

 การรับนกัศกึษาภาคปกต ิ

 1.  ประเภทการรับนกัศกึษา  แบง่เป็น  2  ประเภท  คือ 

 1.1  ประเภทการคดัเลือก  (รับตรงในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ชมุพร  ระนอง  กระบี่                   

และพืน้ท่ีใกล้เคียง)  แบง่เป็น 
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   ก. คดัเลือกทัว่ไป   คดัเลือกจากนกัเรียน  นกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาในภาคเรียนสดุท้าย                           

ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  หรือเทียบเท่า  ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

ไมน้่อยกวา่  2.00  (คดิคะแนนเฉลีย่สะสมถึงภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2553)  โดยให้โรงเรียนหรือ                                 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับสมคัรและสง่หลกัฐานการสมคัรมายงัมหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี 

   ข. ประเภทคดัเลือกจากความสามารถพิเศษ  โดยคดัเลอืกจากผู้ มีความสามารถพิเศษ 

ด้านศลิปะการแสดงที่เก่ียวกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน  โดยให้โรงเรียนหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับสมคัร                       

และสง่หลกัฐานมายงัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือตรวจสอบ  ทดสอบความสามารถและ                        

สมัภาษณ์ 

   ค. ประเภทคดัเลือกจากความสามารถพิเศษด้านกีฬา  โดยให้โรงเรียนหรือองค์กร                           

ปกครองสว่นท้องถ่ินรับสมคัรและสง่หลกัฐานมายงัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือตรวจสอบ 

หลกัฐาน  ทดสอบความสามารถและสมัภาษณ์  

1.2  ประเภทสอบคดัเลือก  ทดสอบวิชาความรู้พืน้ฐานทัว่ไป  สมัภาษณ์และหรือปฏิบตั ิ

เพ่ือจดัอนัดบั  โดยดําเนินการสอบคดัเลือกร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตภาคใต้  

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปีการศกึษา  2554   ตามรายละเอียดในนโยบายและแนวทางการรับนกัศกึษา 

ภาคปกต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปีการศกึษา  2554 แนบระเบียบวาระ 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนกัศกึษา  ภาคปกต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ปีการศกึษา  2554  โดยให้มหาวิทยาลยัไปศกึษาความพร้อมและศกัยภาพของแตล่ะคณะ/วทิยาลยั             

ในด้านบคุลากร   อปุกรณ์  และสถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ   และแจ้งให้                     

สภามหาวทิยาลยัทราบตอ่ไป 
 

5.7 พจิารณาอนุมัตแิผนปฏิบัตริาชการปี  พ.ศ.  2554  และงบประมาณรายจ่ายจากเงนิ 
     รายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

 ด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  มหาวทิยาลยัได้จดัทํางบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน                  

ตามยทุธศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  และเพื่อให้มีความชดัเจน  สอดคล้องกบันโยบาย 

ทิศทางการพฒันามหาวทิยาลยั  โดยกําหนดเกณฑ์ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์  แนวทางการบริหาร

งบประมาณ  เพ่ือให้หนว่ยงานใช้เป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายกลยทุธ์   ผลผลติ   ผลลพัท์และ 

ตวัชีว้ดัความสําเร็จของหนว่ยงานท่ีจะตอบสนองตอ่การบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัริาชการ                      

และการพฒันามหาวทิยาลยัตามท่ีกําหนดไว้  
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 โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  มหาวทิยาลยัได้จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี                    

จํานวน  360,107,496  บาท  (สามร้อยหกสบิล้านหนึง่แสนเจ็ดพนัสี่ร้อยเก้าสบิหกบาทถ้วน)                            

โดยจําแนกงบประมาณรายจ่าย   ดงันี ้

 1.  งบประมาณรายจ่ายประจํา               จํานวน  155,690,954  บาท          

 2.  งบตามแผนปฏิบตัริาชการ : นโยบายตอ่เน่ืองและยทุธศาสตร์  จํานวน  204,416,542  บาท 

 ทัง้นี ้ ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554                    

ของมหาวทิยาลยัแล้ว  มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตัแิผนปฏิบตัริาชการ 

ประจําปี  พ.ศ.  2554  และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2554  จํานวน  360,107,496  บาท (สามร้อยหกสบิล้านหนึง่แสนเจ็ดพนัสี่ร้อยเก้าสบิหกบาทถ้วน)    
 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตัแิผนปฏบิตัริาชการปี  พ.ศ.  2554  และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จํานวน 360,107,496  บาท (สามร้อยหกสบิล้าน หนึง่แสนเจ็ดพนัสี่ร้อย

เก้าสบิหกบาทถ้วน)   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรจําแนกรายละเอียดในแตล่ะตวัชีว้ดัแตล่ะประเภทให้ชดัเจนวา่เป็นตวัชีว้ดัของ  ก.พ.ร.              

หรือตวัชีว้ดัของมหาวทิยาลยั 

 2.  ควรไปตรวจสอบเป้าหมายของคณะ/วิทยาลยั  หนว่ยงานวา่สอดคล้องกบัเป้าหมาย                      

ของมหาวทิยาลยัหรือไม ่
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 
การเตรียมการเพื่อจัดพธีิรับพระราชทานปริญญาบตัร  สาํหรับบัณฑติ                        
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภาคใต้  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวทิยาลัย                 
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบให้เลือ่นระเบียบวาระนีไ้ปประชมุในครัง้ตอ่ไป 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  10/2553  ในวนัองัคาร ท่ี   2   พฤศจิกายน  พ.ศ.   2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


