
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 5/2557

วันอังคาร ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

------------------------------------------------------------------------
ผูมาประชุม

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
10. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

11. ผศ.สมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

12. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

13. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
15. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม
6. ดร.วัฒนา รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไปราชการ

ผูรวมประชุม
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผูชวยเลขานุการ
2. นายชัยราช  จุลกัลป ผูชวยเลขานุการ
3. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
4. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผูแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
1. ดร.คมกฤต โอวรารินท
2. อาจารยบัวผิน โตทรัพย
3. รองศาสตราจารยสุณีย ลองประเสริฐ

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3
3. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และ ศ.เกียรติคุณ ดร.

สมจิต หนุเจริญกุล  ไดเขารวมการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจําป พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 15 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี โดยท่ีประชุมไดบรรยายหัวขอท่ีสําคัญ  ดังนี้

1. การเทียบระดับบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย
2. การประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
3. การเสริมสรางองคกรแหงความสุข (happy workplace)
4. พันธกิจสําคัญกับองคกรชุมชน (University community Engagement)
5. กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)
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ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสรางพันธกิจกับองคกรชุมชน
(University community Engagement) ตามความตองการของทองถ่ิน  สรางการมีสวนรวมกับชุมชน
และกิจกรรมท่ีดําเนินการตองมีผลงานและยั่งยืน  เชน ใหอาจารยและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
เขาไปใหความรูแกชุมชนในการรักษาสุขภาพ การปองกันโรค  โดยใหชุมชนมีสวนรวม

อธิการบดีไดเสนองานเพ่ือสรางกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) โดยมหาวิทยาลัย
จะดําเนินการรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสรางประโยชนใหกับชุมชนในการยกระดับคุณคา
ของผลิตภณัฑโดยใชงานวิชาการเปนสวนชวยในการเพ่ิมผลผลิตและสรางคุณภาพแกผลิตภัณฑ เชน
ผลิตภัณฑน้ําแร ผลิตภัณฑขม้ิน และไขเค็มไชยา

นอกจากนีม้หาวิทยาลัยจะรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย  เปนตน  โดยมหาวิทยาลัย
จะเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน Program in Environmental Technology
and Management ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี  ประมาณเดือนกันยายน 2557

เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม

พ.ศ. 2557 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์  สาขาวัฒนธรรมศึกษา แก
ศาสตราจารยชวน  เพชรแกว  สภามหาวิทยาลัยรับทราบและรวมแสดงความยินดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดแนะนําใหอธิการบดีดําเนินการเสนอแตงตั้ง ศาสตราจารย
ชวน เพชรแกว  เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ เนื่องจากเปนผูท่ีไดทําประโยชนใหมหาวิทยาลัยและ
ประเทศชาติ โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ  พ.ศ. 2557

2. ดวยศาลปกครองนครศรีธรรมราชไดสงหนังสือแจงผลคดีถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ในฐานะผูแทนผูถูกฟองคดีท่ี 1 คดีหมายเลขดําท่ี 63/2557 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2557
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ “ดวยผูฟองคดี (นายชาญชัย  ชูทุงยอ) ไดยื่นผูถูกฟองคดีท้ังสาม คือ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2 และคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 3 ผูถูกฟองคดีตอศาลนี้  พรอมกับมีคําขอใหศาลกําหนด
วิธีการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา ศาลพิจารณาแลว มีคําสั่งไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครอง และคําสั่งไมรับฟองผูถูกฟองคดีบางราย (ผูฟองคดีท่ี 2 และผูฟองคดีท่ี 3) ไวพิจารณา ...”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

พฤหัสบดี ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 4/2557 ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ....

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว และมหาวิทยาลัยแจงระเบียบใหหนวยงานทราบ
เรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนวิจัย  นวัตกรรมและงานสรางสรรค  พ.ศ.  .... ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค  พ.ศ.  ....

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนวิจัย
นวัตกรรมและงานสรางสรรค พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ ลงนามแลว  และมหาวิทยาลัยแจงระเบียบ
ใหหนวยงานทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการแทนผูพนจากตําแหนง ท่ีประชุมมีมติ

1. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหยกเวนการใชบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ขอ 7 (2) ใหเปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําหนึ่งคน” เนื่องจากขณะดําเนินการตามระเบียบวาระนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
จากคณาจารยประจําเพียงคนเดียว

2. เห็นชอบแตงตั้ง  อาจารยสมพร ศรีอาภานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารยประจํา
เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แทนผูพนจากตําแหนง

นายกสภาฯ ไดลงนามคําสั่งแตงตั้ง อาจารยสมพร   ศรีอาภานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จาก
คณาจารยประจํา เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แทนผูพนจากตําแหนง
ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 005/2557 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 แลว  และแจงบุคคลท่ีเก่ียวของทราบ
คําสั่งเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ฉบับแกไขตามท่ีคุรุสภากําหนด ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ฉบับแกไขตามท่ีคุรุสภากําหนด

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะ
ของสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรใหคุรุสภาทราบและดําเนินการตอไปแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป
งบ ประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 จํานวน 6,108,210 บาท (หกลาน
หนึ่งแสนแปดพันสองรอยสิบบาทถวน) โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปดําเนินการในการใชงบประมาณ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองนโยบายและแผนทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการตอไปแลว
ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุ

มีมตเิห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 728 คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 49 คน
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 27

พฤษภาคม 2557 ไดจัดทํา “ราง” นโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการฯ จะดําเนินการปรับรางนโยบายดังกลาวใหสอดคลอง
กับตัวชี้วัดของ สมศ. และ สกอ. เก่ียวกับการพัฒนาอาจารยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยออกเปนนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ
2557 ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีของคณะวิทยาการจัดการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ขอ 7 ตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2557 และ 003/2557 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ไดมี
คําสั่งแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดี แทนผูพนจากตําแหนง (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี   ท่ี 005/2557 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557)

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามขอ 1 ไดดําเนินการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28
กุมภาพันธ 2557 และครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2557 ไดออก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2557” และ “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องแกไขเพ่ิมเติมประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2557” เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556 และการดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกลาวมีผูสมัครผูไดรับการเสนอชื่อ และทุกคน
มีคุณสมบัติตามขอบังคับฯ ดังนี้

(ก) ผูสมัคร จํานวน 2 คน ดังนี้
(1) ดร.คมกฤต  โอวรารินท
(2) อาจารยบัวผิน  โตทรัพย

(ข) ผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 3 คน ดังนี้
(1) อาจารยธวัช  บุญนวล
(2) รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ
(3) ผูชวยศาสตราจารยอรุษ  คงรุงโชค

ผูไดรับการเสนอชื่อท่ีตอบรับการทาบทามเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557
ไดตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณากลั่นกรองผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อ (ท่ีรับการทาบทามแลว)
โดยพิจารณาจาก “ความรู ความสามารถเหมาะสมและมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาคณะท่ีเหมาะสม
เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไมนอยกวา 2 รายชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรียงตามลําดับตัวอักษร จํานวน 3 คน ดังนี้

(1) ดร.คมกฤต  โอวรารินท
(2) อาจารยบัวผิน  โตทรัพย
(3) รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเอกสารแบบประมวลประวัติ ความรู ความสามารถและ
แนวทางพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560) พรอมรับฟงวิสัยทัศน
และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560) ของผูเขารับ
การสรรหาท่ีไดรับการเสนอชื่อ(รายละไมเกิน 10 นาที) เลือกและแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ตามเสนอ

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแตงตั้ง ดร.คมกฤต โอวรารินท ใหดํารงตําแหนงคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบขอพระราชทานทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน  แด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

ดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเปนอเนก
อนันตอันเปนคุณูปการยิง่แกพสกนิกรชาวไทย ทรงเปยมดวยพระปรีชาสามารถหลากหลายดาน โดยเฉพาะ
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ดานการบิน ทรงพัฒนาความรูความสามารถดานการบินมาอยางตอเนื่องและเกิดประโยชนตอกองทัพอากาศ
และประเทศชาติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณและเปนสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอพระราชทาน
ทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  แด  สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีมติเปนเอกฉันทขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาธุรกิจการบิน แด  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา

ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2557 ไดพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จาก
คณาจารยประจํากอนครบวาระ  เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  พ.ศ. 2554 “ขอ 5 (1) เปนคณาจารยประจํา
ท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ีอยูท่ีมหาวิทยาลัยและไมรวมผูลาศึกษาตอเต็มเวลา” (ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2557)
จํานวน 3 คน  คือ

1. อาจารยทศพร   จินดาวรรณ
2. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ
3. อาจารยธนสาร  เดชนะ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  พ.ศ. 2554 ขอ 10 กําหนดให “การเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหดําเนินการภายใน 90 วัน  นับแตวันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พนจากตําแหนง  และในกรณีท่ีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหทําการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวาง  โดยใหนําความในขอ 6 มาใชบังคับโดยอนุโลม ...”

เพ่ือใหการดําเนินการตามขอบังคับดังกลาวขอ 6 (1) ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง
“คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา” อธิการบดีจึงไดดําเนินการ
ประชุม  เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเลือกบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังนี้

1. ตัวแทนรองอธิการบดี  ซึ่งเลือกโดยกลุมรองอธิการบดี  จํานวน 1 คน  ไดแก
ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด

2. ตัวแทนคณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ฯลฯ จํานวน 3 คน  ไดแก
(1) รศ.ดร.ธงชัย เครือหงส
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(2) ดร.อุษณีย   สุธรรมมาภรณ
(3) อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ

ตัวแทนรองอธิการบดี ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และประธานสภาคณาจารยฯ ได
ประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 เพ่ือเลือกกันเองได  ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด  เสนอสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จาก
คณาจารยประจํา เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  แทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงตามกอนครบวาระ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังตอไปนี้
1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด ตัวแทนรองอธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
3. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
4. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
5. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหเปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
พ.ศ. 2554

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท) ปการศึกษา 2557

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) ปการศึกษา
2557 เพ่ือตอบสนองความตองการของเอกัตบุคคล   ความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน และความตองการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี
3/2557 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2557 และสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี
12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการเปดสอน
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท) ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
และแผนการรับนักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติท่ีประชุม
เห็นชอบการรับนักศึกษาตามโครงการเปดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท)

ปการศึกษา 2557 และแผนการเปดรับนักศึกษา กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2557 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
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4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุยุทธศาสตร 5 สราง ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก สรางคน สรางบัณฑิต

สรางความเปนเลิศในพันธกิจทุกดาน สรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี และสรางศักยภาพและความเขมแข็ง
ทางวิชาการ กับ 3 พัฒนา ซึ่งไดแก พัฒนาทางกายภาพสิ่งแวดลอม พัฒนา “ภูมิปญญาถ่ิน ภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาสากล” และพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ

เพ่ือใหบรรลุยุทธศาสตรดังกลาวโดยเฉพาะการสรางบัณฑิตการพัฒนาทางกายภาพสิ่งแวดลอม
ในการเปน “มหาวิทยาลัยคุณภาพเขียวสะอาด” จึงเปนภารกิจสําคัญเพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจาก
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย ประกอบกับอาคารเรียนและอาคารบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ตั้งอยูไกลกันในบริเวณพ้ืนท่ี 600 กวาไร มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีการอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและบุคลากรดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดหารถไฟฟา
โดยวิธีการทางพัสดุ จํานวน 3 คัน และไดรับมอบรถไฟฟาท้ัง 3 คัน ในเดือน กุมภาพันธ 2557 ตลอดระยะเวลา
ท่ีใหบริการมีผลการดําเนินงานเปนท่ีนาพอใจ สามารถใหบริการนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอประสานงานไดเปนอยางดี   โดยเฉพาะในชวงเวลาเชา
(07.00 น. - 10.00 น.) และชวงเย็น (15.00 น. – 17.00 น.) แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องจํานวนบรรทุก
ท่ีสามารถใหบริการไดคันละ 14 คน/เท่ียวเทานั้น ทําใหในชวงเวลาชั่วโมงเรงดวน คือเวลาชวงเชาและชวงเย็น
จํานวนรถไฟฟาไมเพียงพอตอการใหบริการนักศึกษาท่ีรออยูดานหนามหาวิทยาลัยและนักศึกษาหอพักทาง
มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองจัดหารถรับสงนักศึกษาท่ีมีขนาดบรรทุกมากข้ึน และสามารถรองรับนักศึกษา
ตอเท่ียวไดจํานวนมากข้ึน จึงไดดําเนินการจัดหารถ รับสงนักศึกษาขนาด 35 ท่ีนั่ง ในวงเงินไมเกิน 800,000
บาท (แปดแสนบาทถวน) โดยผานวิธีการหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ ซึ่งมีเหตุและความจําเปน ดังนี้

1. เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. เพ่ือประโยชนและเปนสวัสดิการดานการบริการรับ - สง นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
3. เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ยกระดับสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคใตและ

รองรับการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. เพ่ือใหมีบริการรับ - สง บรรทุกเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ
5. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในดานของสถานศึกษา “นาอยู นาเรียน”
รถรับสงนักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ัวไป ท่ีมาติดตอกับมหาวิทยาลัยท่ีจะจัดซื้อใหมเปนครุภัณฑ

ท่ีไมมีในบัญชี “ราคามาตรฐานครุภัณฑ” ของสํานักมาตรฐาน สํานักงบประมาณ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบคุณลักษณะและราคาครุภัณฑรถรับสงนักศึกษา เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑรถดังกลาวตอไป

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยแนะนําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อจัดจางรถรับสงนักศึกษาขนาด 35 ท่ีนั่ง

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหงานพัสดุปรึกษา
กับกรมบัญชีกลางหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอคําแนะนําในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรถดังกลาว
หรือหากมีขอขัดของ สภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อจัดจางรถรับสงนักศึกษา
ขนาด 35 ท่ีนั่งได
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4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของ
สภาวิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 65 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดทําหนังสือเวียนเสนอสภาวิชาการ  ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 และสภาวิชาการไดอนุมัติ
ใหปริญญา  จํานวน 6 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 65 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
(2) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลนโยบายกับแนวทางการพัฒนา

และแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2559 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2555-2559) และไดกําหนดจัดทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบาย
กับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 - 2559 และไดนําไป
ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวใหสําเร็จลุลวงบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

มหาวิทยาลัยไดมีการติดตามและประเมินผลนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2 วามีความสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนดไว
หรือไม เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร ผลการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมถึงปญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/งาน/กิจกรรม
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มหาวิทยาลัยจึงจัดทํารายงานผลดําเนินการติดตามและประเมินผลนโยบายกับแนวทางการพัฒนา
และแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2559 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและใหขอเสนอแนะ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. การใหทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ควรออกประกาศกําหนดใหมหาวิทยาลัยจายเงิน

สนับสนุนงานวิจัยงวดสุดทาย เม่ือผลงานวิจัยนั้นไดรับการตีพิมพหรือยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติแลว

2. ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอย 2 – 3 คน พิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)

3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตองทํางานวิจัยเพ่ือใชเปนผลงาน
ในการเสนอผลงานวิชาการภายใน 5 ป  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการทํางานวิจัยเพ่ือเขาสูตําแหนง
วิชาการเพ่ิมข้ึน

4. หนา 1 ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน มีผล
การดําเนินงานรอยละ 99.94 ไมสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี 21 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน มีผลการดําเนินงานรอยละ 34.36 ควรชี้แจงรายละเอียดการใชงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ
เงินรายไดแยกออกจากกัน  และใหหมายเหตุการเบิกจายงบประมาณลาชาเนื่องจากการกอสรางอาคาร
คณะวิทยาการจัดการยังไมแลวเสร็จดวย

มติท่ีประชุม
รับทราบรายงานผลดําเนินการติดตามและประเมินผลนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2556 – 2559 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเสนอท่ีประชุมใหคณะ/วิทยาลัยรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ  โดยสภามหาวิทยาลัยจะไป
ตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัยเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของอาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย เดือนละ 1 คณะ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหมีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีคณะ/วิทยาลัย  โดยใหคณะ/วิทยาลัยรายงาน

ผลการดําเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ โดยมีกําหนดการตามการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้

(1) เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2557 คณะครุศาสตร
(2) เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร
(3) เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 บัณฑิตวิทยาลัย
(4) เดือนกันยายน  พ.ศ. 2557 คณะพยาบาลศาสตร
(5) เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(6) เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ
(7) เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2557 วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว
(8) เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งท่ี 6/2557 ในวันอังคาร ท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


