
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 8/2557

วันอังคาร ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุม G 807 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิ์ชยั  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
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.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
18. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง 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. ผศ.ประสงค  หลําสะอาด รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1 , 4.2.9 และ 5.2
2. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1 และ 4.2.9
3. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ คณบดีคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
4. ดร.อัคคกร  ไชยพงษ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
5. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3
6. ผศ.นรินทร  สุขกรี รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
7. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
8. อาจารยมาลี  ลวนแกว คณบดคีณะพยาบาลศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
9. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3
10. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดี และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหการตอนรับ  และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป 2556 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้

1. บัณฑิตวิทยาลัยควรสรางมาตรการชวยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑท่ีกําหนด  เชน มีหองแนะแนวใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ  โดยใหอาจารยท่ีปรึกษา
มาอยูประจําหองดังกลาว

2. บัณฑิตวิทยาลัยควรสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทํางานวิจัยเก่ียวกับทองเท่ียว  ทองถ่ิน
สัตวน้ํา  พืช  ผลไม  และสมุนไพร  เปนตน

3. บัณฑิตวิทยาลัยควรประชาสัมพันธหรือจัดทําคูมือหรือแผนพับเพ่ือใหนักศึกษารับทราบกฎ ระเบียบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะกระบวนการจบการศึกษา

4. บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน กํากับดูแลนกัศึกษาไมเกิน 5 คน
เพ่ือคุณภาพของวิทยานิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษาตองพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการดวย

5. บัณฑิตวิทยาลัยควรทําความรวมมือดานงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ
6. บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและสามารถแขงขันไดในระดับ

สากล

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กลาวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ผูบริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยท่ีไดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา 2555 – 2556 ในระหวางวันท่ี
8 – 10 สิงหาคม 2557 ณ  หอประชุม วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความ
เรียบรอย

เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. คณะผูบริหาร คณาจารย  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเฝารับเสด็จฯ ทูล

กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเปดศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER
ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557

2. รายงานการจัดลําดับการไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558
ตาม “ราง” พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558 นั้น มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานีไดรับจัดสรรงบประมาณ  ประจําป  พ.ศ. 2558 ตามลําดับ ดังนี้
(1) เม่ือเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรป พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไดรับ

จัดสรร  จํานวน 639,415,200 บาท (หกรอยสามสิบเกาลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน)
และจัดอยูในลําดับท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง

(2) เม่ือเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต 5 แหง ไดรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  อยูในลําดับท่ี 1

3. มหาวิทยาลัยมีจํานวนผูมารายงานตัวเขาศึกษาระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตร
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 จํานวน 255 คน จากแผนการรับ  จํานวน 350 คน เนื่องจากปจจุบัน
ประชาชนท่ัวไปประสงคศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษานอยลง  สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย
พิจารณายุบรวมสาขาวิชาท่ีมีผูศึกษานอย  และสรางอัตลักษณท่ีเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

อังคาร ท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 7/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตรา
จารยพิเศษ พ.ศ.  .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตรา
จารยพิเศษ พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2557 ใหนายกสภาฯ
ลงนามเรียบรอยแลว และสงขอบังคับใหกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.1 (1) พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” นโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (ปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอประกาศสภาฯ เรื่องนโยบายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560) ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว  และสงประกาศ
ใหมหาวิทยาลัยแจงหนวยงานทราบและดําเนินการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีประชุม
มีมตอินุมัติแตงตั้ง  ดร.มาริสา  อินทวงศ  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาเคมี ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 20
เมษายน 2556

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดออก
คําสั่งฯ ท่ี1680/2557 เรื่องการแตงตั้งและการใหไดรับเงินเดือนตําแหนงตามมาตรา 18 (ก) แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และ
แจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีประชุมมีมติ
1. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ  จํานวน 2 ฉบับ  ดังนี้
(1) ประกาศสภาฯ ท่ี 005/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557
(2) ประกาศสภาฯ ท่ี 006/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคม

ศาสตร  ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557
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สํานักงานสภาฯ สงประกาศใหคณะวิทยาศาสตรฯ  และคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบเพ่ือแจงหนวยงาน
และบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยใหแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยแลว และคณะ
วิทยาศาสตรฯ ไดปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ  เพ่ือจัดสงให สกอ.
ทราบเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณายอมรับ “วารสารราชภฏัสรุาษฎรธานี” เปนวารสารวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ท่ีประชุมมีมตยิอมรับ “วารสารราชภัฏสุราษฎรธาน”ี เปนวารสารวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ

สํานักงานสภาฯ แจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศฯ เรื่อง
“วารสารราชภัฏสุราษฎรธาน”ี เปนวารสารทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยยอมรับเปนวารสารสําหรับเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ  ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 และไดทําหนังสือไปยัง สกอ. เพ่ือแจง ก.พ.อ. ทราบ
ประกาศดังกลาวแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ครั้งท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เงินคงคลัง) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ครั้งท่ี 2) เพ่ือสมทบโครงการกอสรางอาคาร 3 โครงการ  และดําเนินการระบบน้ําประปา
เปนเงินจํานวน 37,572,044 บาท (สามสิบเจ็ดลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสี่สิบสี่บาทถวน)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยไดมอบกอง
นโยบายและแผนดําเนินการ

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุ
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 82 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 53 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6.1 เพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการทางคดีอาญา ท่ีประชุมมีมติรับทราบ
และมอบอํานาจให  นายประโยชน  คุปตกาญจนากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  และผู
ถูกฟอง  เปนจําเลยลําดับท่ี 7 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานโีดยตําแหนง ดําเนินการ
ดังนี้

1. ดําเนินการทางคดี คดีหมายเลขดําท่ี 2606/2557 ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี
2. นําคดีดังกลาวนําสงสํานักงานอัยการ จังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือใหพนักงานอัยการแกตางคดี

ให นายวิชัย  ศรีขวัญ กับพวกรวม 13 คน จําเลย
3. ดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับคดีดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการแทน นายวิชัย  ศรีขวัญ กับพวก

รวม 13 คน  จําเลย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดมอบนิติกร

ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
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ระเบียบวาระท่ี 6.2 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ณ  มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยไดมอบ
รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาการขอใชท่ีราชพัสดุ และเห็นชอบการจัดตั้งสวนงานภายใน (คณะ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือเปนนโยบาย
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีตาม “กรอบแผนระยะยาว 15 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี (พ.ศ. 2555 - 2569)” และ “แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ.
2555 - 2558)” โดยจัดทําเปนนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 - 2559) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี “มหาวิทยาลัย 5 มิต”ิ ภายใตยุทธศาสตร 5 สราง 3 พัฒนา  นําไปสูแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2556 - 2559) เพ่ือยกระดับการดําเนินการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีสูการเปนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรประยุกตป พ.ศ. 2558
– 2562 ไดรับความเห็นจากคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2556 และไดรับความเห็นชอบในหลักการจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
10/2556 วันท่ี 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 เพ่ือเปนการสรางฐานความรูดานวิทยาศาสตรประยุกต และการเปด
สอนทางดานวิทยาศาสตรประยุกตเพ่ิมข้ึน ใหสอดคลองตามบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2558 - 2561) จึงไดกําหนดแผนการจัดตั้งคณะใหม 2 คณะ
ไดแก คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ และคณะเกษตรอินทรีย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ  ชุมชนทองถ่ิน

ท้ังนี้ การดําเนินการเพ่ือจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะเกษตรอินทรีย  เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดตั้ง การบริหาร และการดําเนินงานของสวนราชการภายใน
พ.ศ. 2552 โดยจะดําเนินการเพ่ือขอใชท่ีราชพัสดุ เพ่ือใชในการจัดการศึกษาในการจัดตั้งและดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะเกษตรอินทรีย ตามรายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
และคณะเกษตรอินทรีย กับเอกสารประกอบการขอใชท่ีราชพัสดุ เพ่ือใชในการจัดการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557
(วันนี้)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือใชในการจัดการศึกษาและเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะเกษตรอินทรีย เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการบริหารจัดการท่ีดิน  งบประมาณ  และบุคลากร
มติท่ีประชุม
เห็นชอบการขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือใชในการจดัการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทน

ผูดํารงตําแหนงบริหาร ซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. ....
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการในการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2552
และคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ  ไดดําเนินการพิจารณาจัดทํา. “ราง”. ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ
พ.ศ. .... ดังนี้

ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557
ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557
ครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 ดวยเหตุผล

ประกอบทายรางระเบียบฯ จึงมีมติใหเสนอ “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ  ไดอภิปรายในท่ีประชุมวาควรแกไขรางระเบียบฯ วาดวย

การจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... ขอ 9 (2) ไมควรจายคาตอบแทน
ในตําแหนงรองอธิการบดี  และตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  เนื่องจากเจตนารมณของระเบียบตองการ
จูงใจบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารสถาบันการศึกษา  และปจจุบันผูท่ีดํารงตําแหนง
ดังกลาวไมมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาดํารงตําแหนงดังกลาว

2. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท  กรรมการสภาฯ  ไดอภิปรายในท่ีประชุมวาในรางระเบียบฯ วาดวย
การจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... ขอ 8 ควรมีขอมูลคาตอบแทนราย
เดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับคาตอบแทนอ่ืนๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
ท่ีเก่ียวของเสนอสภาฯ ทราบดวย

มติท่ีประชุม
มอบคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ไปพิจารณา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.  ....
อีกครั้งหนึ่งและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม
2557 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ ดร.ฐิติพงศ  เครือหงส  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาฟสิกส  แลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งให  ดร.ฐิติพงศ  เครือหงส
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาฟสิกส

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง  ดร.ฐิติพงศ  เครือหงส  ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง  ดร.ฐิติพงศ  เครือหงส  ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาฟสิกส

มติท่ีประชุม
อนุมัติแตงตั้ง ดร.ฐิติพงศ  เครือหงส  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาฟสิกส

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2557

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
ฉบับแกไขตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหปรับปรุงแกไข

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม
2557 ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) และมหาวิทยาลัยฯ ไดจัด
สงหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลวนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใหปรับปรุง
แกไขหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ดังรายละเอียดขอสังเกตตามแบบตรวจสอบฯ (ประกอบระเบียบวาระนี้)

บัดนี้  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม  พ.ศ. 2557) ฉบับแกไขตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหปรับปรุงแกไข

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหคณะนิติศาสตรพิจารณาแกไขหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) ดังนี้
1. หนา 3 ขอ 8 ตัดความวา “(สนามเล็ก)” ออก
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2. ควรใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยควบคุมวิทยานิพนธมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชานิติศาสตร  และมีตําแหนงทางวิชาการดวย

3. คณะนิติศาสตรควรปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองเปนไปตามเกณฑของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ดวย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) ฉบับแกไขตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหปรับปรุงแกไข

4.2.3 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2551
มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551)
และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวนั้น  เนื่องจากปจจุบันมีนักศึกษาสมัครเขาเรียนในสาขานี้เปน
จํานวนนอยและไมไดเปดทําการสอนมาเปนเวลา 3 ปแลว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยวิทยาลัย
นานาชาติการทองเท่ียว  จึงไดดําเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาปดหลักสูตร  ดังนี้

1. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี
27 พฤศจิกายน 2556 มีมติใหปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตร
ใหม  พ.ศ. 2551)

2. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557
มีมติอนุมัติการปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551)

3. สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบ
ใหปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551) เพ่ือนํา
เสนอสภาฯ  พิจารณา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551)

มติท่ีประชุม
อนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : หนวยบริการ
ฐานพื้นท่ีจังหวัดชุมพร

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดดําเนินการในการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ หนวย
บริการฐานพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบจังหวัดสุราษฎรธานี  และจังหวัดใกลเคียง  ดังตอไปนี้

1. หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร  ณ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตจังหวัดชุมพร
2. หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่  ณ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตจังหวัดกระบี่
3. หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระนอง
โดยไดดําเนินการมาตามลําดับนั้น  และไดหยุดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2556 ตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการตรวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการ
ในการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีดังกลาวใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 และสอดคลองกับประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2552

ขณะนี้มหาวิทยาลัยโดยมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม
2557 มีมติเห็นชอบใหดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ. 2552 และสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2552 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรกํากับใหมีการสรางคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลการศึกษา

และการพัฒนาอาจารยผูสอนท่ีควรผานการอบรมทักษะดานการสอน
มติท่ีประชุม
เห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร และแผนการรับ

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) ณ หนวยบริการฐานพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ (เพิ่มเติม)
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดเสนอแนะใหคณะพยาบาลศาสตร  และคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาบทามผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร  และ
ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาเปนกรรมการประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิจากบุคลภายนอกนั้น

(1) คณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาแตงตั้ง  รศ.ดร.ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร  เปนกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร  และ

(2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแตงตั้ง  รศ.ดร.นวลพรรณ  ณ  ระนอง  เปนกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกไดมีเอกสารตอบรับการทาบทามพรอมแบบประวัติมาดวยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบแตงตั้ง  รศ.ดร.ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลภายนอก) เปนกรรมการ

ประจําคณะพยาบาลศาสตร
2. เห็นชอบแตงตั้ง รศ.ดร.นวลพรรณ  ณ ระนอง (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคลภายนอก) เปนกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

ดวย ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 038/2555 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2555
ไดพนจากตําแหนงกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ดังกลาว  ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ  การออกจากราชการ
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การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2552 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ขอ 63 (1) ตั้งแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิดังกลาว
จะมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 (คําสั่ง
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในวันท่ี 25 ธันวาคม 2555)

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 “ขอ 62 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา “ก.อ.ม.” ประกอบดวย… (2) กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูทรง
คุณวุฒิจํานวนสองคน”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีสรรหาบุคคล เพ่ือดําเนินการใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอชื่อ
และดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบและแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทนผูพน
จากตําแหนงกอนครบวาระตอไป ตามแนวทางท่ีไดเคยปฏิบัติมา

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงตามมาตรา กรรมการ

16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

3. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงตามมาตรา กรรมการ
16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

4. อาจารยสมพร ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากผูแทนคณาจารย กรรมการ
5. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากผูแทนคณาจารย กรรมการ
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
8. นายวรชาติ  การเกง เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี  ดําเนินการใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอชื่อและดําเนินการ

พิจารณากลั่นกรองและทาบทามความสมัครใจใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
จากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ
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4.2.7 พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทน
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

ดวย ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ฉบับท่ี 010/2556 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556
ไดพนจากตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลเนื่องจากเสียชีวิต ตั้งแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
เรียกโดยยอวา “ก.บ.ม.” ประกอบดวย “(7) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคลจากบุคคลภายนอก
จํานวนสองคนเปนกรรมการ” และขอ 5 วรรคสามความวา “ใหอธิการบดีดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
ตาม (3) และอธิการบดีเสนอบุคคลเปนกรรมการตาม (7)” และ ขอ 6 กําหนด “ใหกรรมการตามขอ 5
(3) – (5) และ (7) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป...”

ขอ 7 วรรคสอง“...กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
แทนตําแหนงท่ีวางเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีพนจากตําแหนงและใหผูท่ีไดรับ
แตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน...”

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ฉบับท่ี 010/2556 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน
2556 และจะครบวาระดํารงตําแหนง 3 ป ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2559

อธิการบดีโดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ขอ 5 วรรคสาม  จึงเสนอ นายวิชิต
สุวรรณรัตน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคลจากบุคคลภายนอกตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
แตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคลผูทรงคุณวุฒิ แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตัง้ นายวิชิต  สวุรรณรัตน เปนกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ  แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

4.2.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไดเสนอของบประมาณแผนดิน ซึ่งปรากฏตาม “ราง”
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558 จํานวน 639,415,200 บาท (หกรอยสามสิบเกาลาน
สี่แสนหนึ่งหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) โดยมหาวิทยาลัยจะเขาชี้แจงงบประมาณดังกลาวในวันท่ี 27
สิงหาคม 2557

สําหรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนอกจากท่ีกําหนดไวในงบประมาณแผนดินตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ขอ 11 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีรายไดจากการประมาณ
การงบประมาณดังนี้
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1. ขอ 11(1) : เงินผลประโยชน คาธรรมเนียมการศึกษา คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 378,008,843 บาท (สามรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดพันแปดรอยสี่สิบสามบาทถวน)

2. ขอ 11(2) : รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
จํานวน 76,821,060 บาท (เจ็ดสิบหกลานแปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกสิบบาทถวน)

รวมเปนเงิน 454,829,903 บาท (สี่รอยหาสิบสี่ลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพันเการอยสามบาทถวน)
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในการจัดทํางบประมาณตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 ขอ 7 โดย
จัดทํางบประมาณจําแนกตามหนวยงาน โดยแยกเปนงบประมาณท่ีจะเบิกจากงบประมาณแผนดินและงบ
ประมาณท่ีจะเบิกจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการวิเคราะหงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระนี้

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมใหคณะ/วิทยาลัยพัฒนางานดานการใหบริการวิชาการสูสังคม และสามารถจัดหา

รายไดใหกับมหาวิทยาลัยได
2. การจัดสรรงบประมาณใหสํานักจัดการทรัพยสินไปสรางสนามกีฬาแบดมินตัน  ควรเก็บคา

ธรรมเนียมการใชสนามของนักศึกษาไมใหสูงมาก เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดออกกําลังกายและมีสุขภาพ
แข็งแรง

มติท่ีประชุม
อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เปนเงินจํานวน 454,829,903 บาท (สี่รอยหาสิบสี่ลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพันเการอยสามบาทถวน)

4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(1) เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงวิชาการ แกพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ....
(2) เรื่อง การจายคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ....
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 9/2557

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 21 ไดดําเนินการ

1. กําหนดหลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงวิชาการแกพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
โดยใชหลักเกณฑตามกฎ ก.พ.อ. การรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2556 เทียบเคียง

ดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จะใชขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 เชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

2. กําหนดการจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ท้ังนี้โดยในเบื้องตนกําหนดจายเทากับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเทียบเคียงกับขาราชการ
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดํารงตําแหนงวชิาการ สําหรับการจายในอนาคตใหเปนไป ตามภาระการเงิน
จากงบประมาณแผนดินท่ีจายสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย

การกําหนดการจายเงินท้ัง 2 ประการ ดังกลาว ขอบังคับกําหนดใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภางานมหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และ
ทรัพยสินของสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 26 สิงหาคม 2557
(วันนี้)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2 ประกาศ ดังกลาวคือ

1. เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงวิชาการ แกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
2. เรื่อง การจายคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ พ.ศ. ....
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน

งบประมาณและทรัพยสินนําเสนอ  ดังนี้
(1) เรื่องหลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงวิชาการ แกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
(2) เรื่องการจายคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ พ.ศ. 2557

4.2.10 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557
กําหนดการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ  ในระหวางวันท่ี 14 สิงหาคม
2557 ถึงวันท่ี 2 กันยายน 2557 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ โดยนิติบุคคล
ตามประกาศดังกลาวขอ 1.3.3 ท่ีประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติท่ีเปนสถาบันการศึกษาตามประกาศดังกลาวขอ (5.6) ใหเสนอชื่อตามมติของสภาหรือคณะกรรมการ
สถาบัน และขอ 1.3.2 กําหนดใหหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอตามแบบ
สปช.1 พรอมเอกสารหลักฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีพิจารณาใหความ
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเสนอชื่อ  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ดานการบริหารราชการแผนดิน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเสนอชื่อ  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่ง

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

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 372 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  สภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติใหปริญญา  จํานวน 25 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 372 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 25 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 16 คน
(2) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานรายรับ – รายจาย และรายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองคลังไดจัดทํารายงานรายรับ - รายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประจําเดือน

มิถุนายน 2557 และเดือนกรกฎาคม 2557 พรอมรายงานเปรียบเทียบกับไดจัดทํารายงานฐานะการเงิน
ของมหาวิทยาลัยรายไตรมาสพรอมรายงานเปรียบเทียบระหวางไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ของปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตอมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไดเสนอรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน
เพ่ือพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพยสิน ครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 26 สิงหาคม 2557 (วันนี้)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานรายรับ – รายจาย พรอมรายงานเปรียบเทียบเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยประจําเดือน มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2557 และรายงานฐานะการเงิน
ของมหาวิทยาลัยพรอมรายงานเปรียบเทียบไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน พิจารณานําเสนอเพ่ือทราบ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรติดตามลูกหนี้เงินนอกงบประมาณใหเรียบรอย
มติท่ีประชุม
รับทราบ
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5.2 เพื่อทราบขอมูลการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม

2552 มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแตงตั้งบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจงเพ่ือทราบ

มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแจงการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติใหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจากบุคลากรประจําตามสัญญาและทดแทนอัตราวาง
จากการลาออก ตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2557 รวม 53 อัตรา แยกเปน

1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 49 อัตรา
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารตารางการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย แนบ

ระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการศึกษาดูงานของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ในระหวาง
วันท่ี 28 กันยายน - วันท่ี 5 ตุลาคม 2557 และท่ีประชุมมีมติรับทราบ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 9/2557 ในวันอังคาร ท่ี 23 กันยายน  พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


