
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 6/2558

วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
8. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
9. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

10. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 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. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
17. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ลาประชุม

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. อาจารยมาลี  ลวนแกว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
2. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ คณบดคีณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
3. อาจารยอภญิญา  ศิริวรรณ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
4. นายศักดา   ศิริพันธุ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6 และ 4.2.7
5. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3
6. อาจารยภัทรวดี อินทปนตี ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินฯ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1 และ 5.2

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเขารวมการจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย

ครั้งท่ี 6 หัวขอ “มหาวิทยาลัยไทยสูอนาคตท่ีทาทาย” เม่ือวันท่ี 18 – 19 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม
แซฟไฟร 204 – 205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งจัดโดยสภามหาวิทยาลัย 4 แหง ประกอบดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีประเด็นการสัมมนาท่ีสําคัญ คือ

(1) การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเสนทางการปฏิรูปการศึกษา
(2) นโยบายการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไทย
(3) การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนมหาวิทยาลัยโลก
ซึ่งมีวัตถุประสงคใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และผูเขาเสวนา

ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับวิทยากรท่ีมีประสบการณตรงท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ
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รวมถึงสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย ซึ่งการสรางมหาวิทยาลัยสูความเปนมหาวิทยาลัยโลกใหความสําคัญ
กับ Stakeholder คือ บุคคล ชุมชน องคการ ศิษยเกา เชน ในตางประเทศบริษัทไมไดบริจาคเงิน
ใหแกมหาวิทยาลัยแตบริษัทไดสรางโครงการ/กิจกรรมใหมหาวิทยาลัยมีรายได  และการจัดการศึกษา
ในอนาคตตองคํานึงถึงโครงสรางของประชากรท่ีมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนและอัตราการเกิดท่ีลดลง มหาวิทยาลัย
จึงตองสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต

เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
อธิการบดีไดเสนอนโยบายในการสรางจุดเนนและหาอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  โดยในการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตใหความสําคัญกับ 4 กลุม  ดังนี้
1. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  เชน  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุขชุมชน  วิทยาศาสตรการอาหาร

และกายภาพบําบัด  เปนตน
2. กลุมการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว
3. กลุมครุศาสตร  มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งดานการผลิตครู  และคณะครุศาสตร

มีอาจารยหลายคนท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาสอนในมหาวิทยาลัย
4. กลุมการจัดการทางสังคม เปนการประยุกตรวมทุกศาสตร  เชน รัฐประศาสนศาสตรเพ่ือสังคม

นิติศาสตรเพ่ือสังคม  เปนตน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอแนะใหอาจารยทางดานวิทยาศาสตร (Pure Science)

คณะวิทยาศาสตรฯ รวมมือกับคณะครุศาสตรในการผลิตครูท่ีมีคุณภาพดานวิทยาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 5/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 5/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีประชุมมีมตเิปนเอกฉันท
ทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยแจงมติสภาฯ ไปยังประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเรียบรอยแลว
(ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี ศธ 0560.1/060 เรื่องสงมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2558)
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเทียบ
ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเทียบ
ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบแตงตั้ง นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร  กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ ท่ี 008/2558 เรื่องแตงตั้งประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ใหนายกสภา ฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงประกาศใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ
การทองเท่ียว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ ท่ี 006/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงประกาศใหวิทยาลัยนานาชาติฯ แจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ ท่ี 007/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงประกาศใหกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงนิสมนาคุณ
ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยเงินสมนาคุณผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยเงินสมนาคุณ
ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติ

1. อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี  จํานวน 622 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 59 คน
2. กรณีการอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษาของ

นางนัฎจรี  เจริญสุข ดุษฎีนิพนธเรื่ององคประกอบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สภามหาวิทยาลัยยังไมพิจารณาอนุมัติใหปริญญา  และแตงตั้งท่ีปรึกษาและคณะ
กรรมการตรวจสอบการทําดุษฎีนิพนธ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป และแจงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการตามมติ
สภาฯ ในขอ 2 แลว
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มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2558
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐาน
การศึกษา  พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2558

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ผูดําเนินการออกระเบียบกําลังดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกําหนดลักษณะเฉพาะของสีในตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน
พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2558 ลงวันท่ี 28 เมษายน  พ.ศ. 2558)

2. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 25
พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 มีมีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 โดยกําหนดใหผูมีสิทธิ์  เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ในระหวางวันท่ี 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 2558
ในวันและเวลาราชการ
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3. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 17
มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย  จํานวน 5 คน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ขอ 4 ปรากฏวาทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอบังคับดังกลาว และคณะกรรมการฯ ไดเสนอแนะวาตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยควรเสนอชื่อ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเหมาะสมตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกเพียงคนเดียว
เนื่องจากแตละทานเปนผูทรงคุณวุฒิระดับชาติ เพ่ือเปนการใหเกียรติแกผูไดรับการเสนอชื่อฯ ไมควร
ใหมีการดําเนินการนํารายชื่อมาแขงขัน

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมีมติเปนเอกฉันทเลือก  นายวิชัย  ศรีขวัญ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ เพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีตอไป โดยไดให
เหตุผลในการพิจารณาเลือก นายวิชัย  ศรีขวัญ  ดังนี้

1. มีประสบการณในตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และทราบบริบทของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ เปนอยางดี  และมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี

2. มีการกํากับการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพและเปดโอกาสใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเสนอ
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ  และรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายรวมท้ังนักวิชาการ  และควบคุมเวลา
การประชุมไดดี

3. เปนนักรัฐศาสตรท่ีมีความสามารถในการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการ
ชวยพัฒนามหาวิทยาลัยทุกดาน

4. ในการดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในวาระท่ีผานมาไดเขารวม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  และเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ นายวิชัย  ศรีขวัญ เพ่ือนําความกราบ
บังคมทูลฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี
อีกวาระหนึ่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (นายวิชัย  ศรีขวัญ) ไดออกจากหองประชุม
และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเห็นชอบให  นายบัญญัติ  จันทนเสนะ  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ  ผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมในระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมมีมตเิปนเอกฉันทเห็นชอบใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทาบทาม

นายวิชัย  ศรีขวัญ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ  เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งเปนนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีอีกวาระหนึ่ง

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ

2556 ไดพิจารณากําหนดจํานวนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยใหมีจํานวน 6
อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายและในการประชุมดังกลาว สภามหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2556 แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ตามท่ี
อธิการบดีแนะนํา  จํานวน 6 คน  ประกอบดวย
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1. รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด
3. ผูชวยศาสตราจารยประสงค  หลําสะอาด
4. ผูชวยศาสตราจารยนรินทร  สุขกรี
5. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
6. นายธาตรี  คําแหง
ตอมา  ผูชวยศาสตราจารยนรินทร  สุขกรี  ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตามคําสั่งดังกลาว ไดยื่น

หนังสือตออธิการบดีเพ่ือขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี และอธิการบดีอนุญาตใหผูชวยศาสตราจารย
นรินทร สุขกรี  ลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดี  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558

เพ่ือใหมีรองอธิการบดีปฏิบัติราชการตามท่ีอธิการบดีมอบหมายตามความในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และจํานวนรองอธิการบดี ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 จึงแนะนําบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ดร.บรรเจิด  เจริญเวช เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป ตามรายละเอียด “ประวัติ
บุคคลเพ่ือขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน”ี แนบระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง ดร.บรรเจิด  เจริญเวช  ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ตามคําแนะนําของ

อธิการบดี ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป

4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 4

มิถุนายน พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ

1. นางบัวผิน  โตทรัพย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขานิเทศศาสตรแลว
คณะกรรมการฯ มีมตเิห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ  โดยให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งให  นางบัวผิน  โตทรัพย  ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  สาขานิเทศศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2557

2. นายธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาจิตรกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาจิตรกรรมแลว
คณะกรรมการฯ มีมตเิห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ  โดยให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งให นายธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาจิตรกรรม  ตั้งแตวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก

(1) นางบัวผิน  โตทรัพย  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขานิเทศศาสตร
(2) นายธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาจิตรกรรม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
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มติท่ีประชุม
1. อนุมัติแตงตั้ง นางบัวผิน  โตทรัพย  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขานิเทศศาสตร

ตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน  พ.ศ. 2557
2. อนุมัติแตงตั้ง นายธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขา

จิตรกรรม  ตั้งแตวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

4.2.4 พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา
2558

ดวยมีบุคคลท่ีมีผลงานทางวิชาการหรือเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเดน และเปนคุณูปการ
ตอสวนรวมกับเปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามท่ีเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป กับไมเปน
บุคคลากรมหาวิทยาลัยตามความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวย ชั้น สาขาวิชา
และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย  โดยอาศัยอํานาจตามขอ 9 (1) ของขอบังคับ
ดังกลาวไดใหความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ กับผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ประจําปการศึกษา
2558 (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 004/2558 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558) และ
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ไดมีมติ (ลับ) เห็นชอบใหเสนอชื่อ
บุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2558 ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน  แก นายจํานงค  ประวิทย

2. คณะนิติศาสตร เสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร
แก  นายนิพันธ  ชวยสกุล

3. คณะพยาบาลศาสตร เสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
พยาบาลศาสตร แก  รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี  รุจกรกานต

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลตามปริญญาและสาขา
วิชาดังกลาวตามความในขอ 9 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยชั้น สาขาวิชา และ
หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 ตอไป

ท่ีประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการนับและขีดคะแนน ประกอบดวย
1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด  เปนประธาน
2. ผศ.สมทรง  นุมนวล  เปนกรรมการ
3. นายชัยราช  จุลกัลป  เปนกรรมการ
มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัตใิหปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้
1. ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร แก  นายนิพันธ  ชวยสกุล
2. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร  แก  รองศาสตราจารย

ดร.ดรุณี  รุจกรกานต
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และมีมติอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป
การศึกษา 2558 : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน  แก นายจํานงค
ประวิทย

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2558)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพ่ือใหหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยไดเสนอคณะกรรมการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรตามลําดับ  ดังนี้

1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตอสภามหาวิทยาลัย

2. คณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 2
มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2558) เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
หนา 34 ควรใสชื่ออาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปนชาวตางชาติดวย
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการ
จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

ดวยคาลงทะเบียนบัณฑิตท่ีเรียกเก็บจากผูสําเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 ขอ 5.4.4 คาข้ึนทะเบียนบัณฑิตคนละ 500 บาท  ซึ่งใชบังคับมาตั้งแตป
การศึกษา 2553 เปนตนมา ปรากฏวา “เงินท่ีเรียกเก็บคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตดังกลาวไมสามารถนํามา
บริหารจัดการพิธีฝกซอม และรับพระราชปริญญาบัตรไดเพียงพอ” เชน  ในปการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยจะตองจายงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมอีก 6,108,210 บาท  เปนตน

เพ่ือใหการเก็บเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตท่ีเรียกเก็บจากผูสําเร็จการศึกษาสามารถนํามาใช
ในการบริหารจัดการในการฝกซอม และรับพระราชทานปริญญาบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย
เพียงพอ  และสมพระเกียรติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือ
วันท่ี 24 เมษายน 2558 จึงเห็นชอบใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
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พ.ศ. 2553 ขอ 5.4.4 คาข้ึนทะเบียนบัณฑิตจากคนละ 500 บาท  เปนคนละ 1,000 บาท (โดย
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ)

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 26
พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหนํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวยการรับ
จายเงินในการจัดการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยแกไข “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงิน

ในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... หนา 2
หมายเหตุ  ควรเขียนเปน “ดวยระเบียบเดิมไดใชมาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลว ประกอบกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงมีคาใชจายในการจัดการดูแลระบบขอมูลของบัณฑิต
ใหทันสมัยถูกตอง และสามารถเขาถึงระบบขอมูลเฉพาะบุคคลท่ีสะดวกรวดเร็ว จึงมีความจําเปนตองข้ึน
คาทะเบียนบัณฑิตใหสอดคลองกับคาใชจายจริงของมหาวิทยาลัย”

มติท่ีประชุม
ใหมหาวิทยาลัยไปปรังปรุงแกไข “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับ

จายเงินในการจัดการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ครั้งตอไป

4.2.7 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกาย
ของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  ....

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยกองพัฒนานักศึกษาไดเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 เพ่ือจัดทํา “ราง” ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... แทนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  พ.ศ. 2549
ท้ังเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและใหการแตงกายกรณีปกติของนักศึกษาหญิงชั้นปท่ี 1 แตกตางจากนักศึกษา
ชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหดําเนินการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 26
พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหนํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ
แตงกายของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการแตงกาย

ของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... ดังนี้
1. ขอ 6.1 (1) แกไขเปน “เสื้อ  ใชเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบ ...”
2. ขอ 7.1 (4) ควรกําหนดเปน “...รองเทาผาใบหุมสนแบบผูกเชือก...”
3. ขอ 7.3 เพ่ิมเติมขอความเปน “...ใชกระโปรงทรงเอ  สีฟา  รองเทาหนังสีดําหุมสน”
4. ควรมีรูปภาพหรือภาพถายชุดแตงกายของนักศึกษาในแตละแบบ  แนบทายขอบังคับดวย
5. ควรมีอาจารยผูหญิงมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบชุดแตงกายนักศึกษาหญิงดวย
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มติท่ีประชุม
ใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาความเหมาะสมของชุดแตงกายของนักศึกษาตาม “ราง” ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ.  .... ประกอบขอสังเกต
และขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซ่ึงไมเปน
ขาราชการ : ตําแหนงรองอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558
ในระเบียบวาระ “พิจารณาใหความเห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ : ตําแหนงรองอธิการบดี และตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” สภามหาวิทยาลัย
ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ “การประเมินเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการควรใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนดหลักเกณฑ
การประเมินเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนง
ในระดับเดียวกัน เนื่องจากมีภาระงานของตําแหนงในระดับเดียวกัน แตตัวชี้วัดของแตละตําแหนงเปนไปตาม
ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบ” และสภามหาวิทยาลัยมีมติ “มอบอธิการบดีดําเนินการประเมิน
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และนําผล
การประเมินดังกลาวไปดําเนินการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทน
ตอไป”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2552
(ผูบริหารตามบทเฉพาะกาลของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทน
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557 ขอ 13) ไดดําเนินการประเมินผูดํารงตําแหนงบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ ตามแบบประเมินผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนด ตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงบริหาร ดังนี้

1. ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน 2 ราย
(1) รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในฐานะผูบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ

2556 จะไดเลื่อนคาตอบแทน 2 รอบป คือ
1) รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ระหวางวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2556 - 30 กันยายน 2556)
2) รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

2. ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย  เครือหงษ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขณะท่ีเปนขาราชการตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม 2556
และเกษียณอายุราชการในขณะดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 จะไดเลื่อนคาตอบแทน
ในฐานะผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ 1 รอบป  คือ “รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557” (ระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
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กรณีผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจาย
คาตอบแทนสําหรับผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2552 ขอ 9.2 กําหนดใหอธิการบดีพิจารณาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง
บริหารตามท่ีเสนอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ/ประกอบระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบ

ประมาณ  พ.ศ. 2556 และประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ตําแหนงรองอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดี
เสนอ จํานวน 2 ราย  คือ

(1) รองศาสตราจารยปราณี เพชรแกว
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  พูนเอียด

2. เห็นชอบการเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2557 ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย เครือหงษ
ตามท่ีอธิการบดีเสนอ

4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี : กรณีอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดกําหนดเก่ียวกับ “อาจารย
ประจําหลักสูตร” ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน  ติดตาม  ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี
เปดสอนไมนอยกวา 5 คน  และทุกคนเปนอาจารยประจํามากกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  ยกเวน
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได  หรือเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร
ท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549)
ท้ังนี้  กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น  หากมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ  และเสนอใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเปนกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กนอยแลว  และไดนําเสนอสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558
และสภาวิชาการมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี : กรณีอาจารยประจํา

หลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามท่ีเสนอ
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4.2.10 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจําปการศึกษา 2558

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายใหมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนดและสามารถใชเปนวุฒิ
ในการสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ในปการศึกษา 2557

คณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558
มีมติใหการรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันท่ีคณะกรรมการคุรุสภาใหการรับรองใหจัด
การเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 ใหสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในปการศึกษา 2558 โดยจัดในท่ีตั้ง  และรับนักศึกษาไมเกิน 120 คน

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 มีมติรับทราบ
การเปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ประจําปการศึกษา 2558

จํานวน 120 คน  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการให
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 871 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 175 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรกํากับใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมของหัวขอ

วิทยานิพนธใหตรงตามศาสตรท่ีนักศึกษาเขาศึกษา มีการใชระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การอภิปราย
ผล  การเขียนบทคัดยอใหถูกตองดวย

2. ใหบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีผานมาท่ีเปนปญหาเก่ียวกับ
คุณภาพของวิทยานิพนธ  โดยเชิญ  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี รศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม และ ผศ.ดร.วรรณะ
บรรจง  มาใหคําแนะนําและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ
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มติท่ีประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 871 คน  และ
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 175 คน ดังนี้

2.1 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
2.2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 74 คน
2.3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 39 คน
2.4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 33 คน
2.5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 17 คน
2.6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 10 คน
2.7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

2. กรณีการอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษาของ
นายคณิต  นิยะกิจ ดุษฎีนิพนธเรื่องกลยุทธการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเยาวชน
พมาในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พมา จังหวัดระนอง สภามหาวิทยาลัยยังไมพิจารณาอนุมัติ
ใหปริญญา เนื่องจากมีปญหาเรื่องการใชระเบียบวิธีวิจัยอาจจะไมถูกตอง  และวัตถุประสงคไมสอดคลอง
กับผลการวิจัย  ซึ่งผลการวิจัยในแตละหัวขอมีแตการศึกษาองคประกอบไมมีกลยุทธท่ีชัดเจน และการเขียน
อภิปรายผลยังไมถูกตอง ควรเขียนอภิปรายผลขยายความของผลการวิจัยเพ่ือยืนยันวาผลการวิจัยท่ีได
นาเชื่อถือ ถูกตอง เปนจริง โดยชี้ใหเห็นวาผลการวิจัยสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ตรงตามขอเท็จจริงท่ีพบตรงตามแนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยคนอ่ืนหรือไมอยางไร ผลการวิจัยนั้น
เปนไปตามแนวความคิด ทฤษฏีอะไรบาง รวมท้ังมีความขัดแยงหรือไม ถามีความขัดแยงจะตองอธิบาย
เหตุผลและหาขอมูลมาสนับสนุน ชี้แจงความเปนไปไดของผลการวิจัยนั้น การเขียนสวนนี้เปนการเปดโอกาส
ใหผูวิจัยไดแสดงทักษะเชิงวิพากษมาอธิบายงานวิจัยใหผูอานไดเขาใจ และในสวนบทคัดยอใหไปปรับปรุงใหม
โดยมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการกํากับใหเปนไปตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการจัดเก็บคาบํารุงหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการบริหารสํานักจัดการทรัพยสิน ในการ  ประชุม

ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2558 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 เห็นชอบใหเก็บคาบํารุงหอพักหลังใหม
(หอพักทาชนะและหอพักรัชชประภา) ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท/ภาคเรียน

สําหรับการจัดเก็บคาบํารุงหอพักสําหรับหอพักเกา ยังคงเรียกเก็บคาบํารุงหอพักสําหรับนักศึกษา
ในอัตราเดิมท่ีเคยเรียกเก็บคือคนละ 4,500 บาท และคนละ 3,600 บาท ตอภาคเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหการ
จัดเก็บเปนไปดวยความเหมาะสมกับสภาพหองพักและไมกอความเดือนรอนสําหรับนักศึกษาและ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เห็นชอบให
ออกประกาศดังกลาว

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่องการจัดเก็บคาบํารุงหอพัก
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มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบรายงานรายรับ-รายจายของสํานักจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 ตั้งแต 1 มกราคม -
31 มีนาคม พ.ศ. 2558)

คณะกรรมการบริหารสํานักจัดการทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ
2558 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานรายรับ-รายจายของสํานักจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 2558 (ไตรมาส 2 ตั้งแต 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558) และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 26
พฤษภาคม 2558 เห็นชอบรายงานรายรับ-รายจาย สํานักจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 ตั้งแต 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558) เพ่ือนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือทราบรายงานรายรับ-รายจาย สํานักจัดการ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 ตั้งแต 1 มกราคม
- 31 มีนาคม พ.ศ. 2558) ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสินเสนอใหดําเนินการ
แจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
อาจารยพิชัย  สุขวุน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอใหสํานักจัดการทรัพยสินจัดทําขอมูล

การเชาพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยของเซเวนอีเลฟเวน และรานกาแฟอเมซอนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
ในการเสนอรายงานครั้งตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการอบรมใหแกนักศึกษาท่ีกําลัง

สําเร็จการศึกษา  หรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือไปสอบภาคความรูความ
สามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 7/2558 ในวันอังคาร ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ หองผดงุชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


