
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 9/2557

วันอังคาร ท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมพุทธิชีวิน อาคารคณะพยาบาลศาสตร 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.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
11. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

12. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

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

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

15. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
19. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
20. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. 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. อาจารยณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ

ผูเขาเสนอวิสัยทัศนฯ ในระเบียบวาระท่ี 4.2.1
2. ดร.วรรณวชิณีย   ทองอินทราช อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ

ผูเขาเสนอวิสัยทัศนฯ ในระเบียบวาระท่ี 4.2.1
3. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ คณบดีคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
4. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3
5. ผศ.ประสงค  หลําสะอาด รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1 และ 5.2

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร รองคณบดี และคณาจารยใหการตอนรับ  และคณบดี
คณะพยาบาลศาสตรไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2556 ใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบและสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและมีขอเสนอแนะ  ดังนี้

1. คณะพยาบาลศาสตรควรใหอาจารยผูสอนทางคลินิกพยาบาลปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ในแหลงท่ีนักศึกษาฝกงานและแหลงฝกงานท่ีมีคุณภาพตองไดรับการรับรองจาก HA

2. คณะพยาบาลศาสตรควรมีแผนกําหนดใหอาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกไมต่ํากวา
รอยละ 35 ตามเกณฑของสภาการพยาบาล  และสงเสริมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ
มีวุฒิบัตรทําผลงานทางวชิาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

3. คณะพยาบาลศาสตรควรเขียนอัตลักษณใหครอบคลุมถึงการรักษาดูแลและฟนฟูสมรรถภาพ
คนไข การดูแลรักษาผูปวย  โดยเนนการดูแล  รักษา  ปองกันผูปวย
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4. คณะพยาบาลศาสตรควรสงเสริมใหอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเนนการทําผลงานทางวิชาการ
และวิจัย เพ่ือสรางผลงานทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอกจึงจะสามารถเปดหลักสูตร
ระดับปริญญาโทในอนาคตได

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม

พ.ศ. 2557 ระเบียบวาระท่ี 4.2.10 กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติ  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเสนอชื่อ  นายวิชัย  ศรีขวัญ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เขารับการคัดเลือกนั้น มหาวิทยาลัยโดย ดร.บรรเจิด  เจรญิเวช ผูชวยอธิการบดี ไดดําเนินการนํารายชื่อ
และขอมูลเสนอ  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กรุงเทพฯ  เรียบรอยแลว  ตั้งแตวันท่ี 29
สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามแบบตรวจเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้ ท่ีประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

อังคาร ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 10 ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 เพ่ิมเติมขอความในขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้

“ใหมหาวิทยาลัยรอผลการพิจารณาจาก สกอ. กอนดําเนินการรับนักศึกษา กศ.บท.”
หนา 13 ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 เพ่ิมเติมขอความในขอสังเกตและขอเสนอแนะ ขอ 2 วรรคทาย

ดังนี้ “หรือมหาวิทยาลัยสรางสนามสําหรับออกกําลังกายใหแกนักศึกษา โดยใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย
และใหการบริการนักศึกษาโดยไมเก็บคาบริการใชสนาม”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 8/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 (1) พิจารณาการขอใชท่ีราชพัสดุ และเห็นชอบการจัดตั้งสวนงานภายใน (คณะ)

ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือใชในการจัดการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลวและมหาวิทยาลัยมอบรองอธิการบดี

ฝายวางแผนฯ ดําเนินการ
ระเบียบวาระท่ี 3.2.3 (1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจาย

คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตมิอบคณะกรรมการจัดทําราง
กฎ ระเบียบและขอบังคับ ไปพิจารณา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.  .... อีกครั้งหนึ่งและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 9/2557 ในวันท่ี
23 กันยายน 2557 เพ่ือจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทน
ผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.  .... เสนอสภาฯ พิจารณา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีประชุม
มีมตอินุมัติแตงตั้ง  ดร.ฐิติพงศ  เครือหงส  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาฟสิกส ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง
ท่ี 1934/2557 เรื่องการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2557
และแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557) ฉบับแกไขตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหปรับปรุงแกไข ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) ฉบับแกไขตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหปรับปรุงแกไข

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะนิติศาสตรทราบมติสภามหาวิทยาลัยแลว และคณะนิติศาสตร
ไดปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ เพ่ือจัดสงให สกอ. ทราบเพ่ือดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
บริการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ท่ีประชุมมีมติอนุมัติปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยแลว และวิทยาลัย
นานาชาติฯ ไดทําหนังสือแจง สกอ. ทราบเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไปแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : หนวยบริการ
ฐานพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : หนวยบริการฐานพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร และแผนการรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) ณ หนวย
บริการฐานพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2557 มีมติใหชลอโครงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง : หนวยบริการฐาน
พ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร เนื่องจากปจจุบันมีผูศึกษาตอในระดับปริญญาตรีนอยลง ประกอบกับอาจารยในสาขาวิชา
ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยจึงสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะ (เพ่ิมเติม) ท่ีประชุมมีมติ
(1) เห็นชอบแตงตั้ง รศ.ดร.ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) เปนกรรมการ

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

ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายกสภาฯ ไดลงนามในประกาศสภาฯ ท่ี 007/2557 เรื่องแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการประจํา

คณะพยาบาลศาสตร (เพ่ิมเติม) และประกาศสภาฯ ท่ี 008/2557 เรื่องแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการประจํา
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงประกาศให
คณะพยาบาลศาสตร และคณะวิทยาศาสตรฯ  ทราบเพ่ือดําเนินการแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ
ทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

นายกสภาฯ ไดลงนามในคําสั่งสภาฯ ท่ี 010/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
จากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2557
เรียบรอยแลว และคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดออก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องรูปแบบ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพ่ือเขารับการ
สรรหาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยแทนผูพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ และแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน เพ่ือดําเนินการแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาแตงตั้งกรรมการ บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยผูทรง
คุณวุฒิ แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้ง  นายวิชิต  สวุรรณรัตน
เปนกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระ

นายกสภาฯ ไดลงนามในประกาศสภาฯ ท่ี 009/2557 เรื่องแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระเรียบรอยแลว และสํานักงานสภาฯ
สงประกาศใหกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนเงินจํานวน 454,829,903 บาท (สี่รอยหาสิบสี่ลานแปดแสนสองหม่ืนเกาพัน
เการอยสามบาทถวน)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดมอบกอง
นโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณใหแก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบันแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
(1) เรื่องหลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงวิชาการ แกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
(2) เรื่องการจายคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ พ.ศ. ....
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย

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

ทางวิชาการ พ.ศ. 2557
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
(1) เรื่องหลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงวิชาการแกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี

26 สิงหาคม 2557
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(2) เรื่องการจายคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนง
ทาง วิชาการ พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2557

และกองการเจาหนาท่ีไดแจงประกาศใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.10 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ

ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเสนอชื่อ นายวิชัย ศรีขวัญ  ตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน

มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีท่ี ศธ 0561.1/077 เรื่องการเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว
โดย  ดร.บรรเจิด  เจริญเวช  ผูชวยอธิการบดี  ไดไปสงหนังสือดังกลาว  ณ  สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  กรุงเทพฯ  เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 372 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 25 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 006/2556 และท่ี 004/2557) ไดมี
การประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2557 ไดเห็นชอบกรอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรดานการสอน  โดยไดเชิญคณบดีคณะครุศาสตรเสนอกรอบนโยบายดังกลาว โดยมีเปาประสงค
ของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการสอน  ดังนี้

1. พัฒนาคุณลักษณะของอาจารยระดับอุดมศึกษาใหอาจารยใหมและเชิญอาจารยเกาเขามารับ
การปรับปรุงและกระตุนใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีความเปนอาจารย

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบทบาทของคณาจารย “อาจารยเพ่ือศิษยในศตวรรษ
ท่ี 21”

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการในดานการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิค
ท่ีหลากหลาย เชน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เปนตน

4. สงเสริมใหอาจารยจัดทําเอกสารประกอบการสอน
5. พัฒนาศักยภาพของอาจารยตามมาตรฐานอาเซียนดวยการใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ
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ท้ังนี้ การจดัทํากรอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการสอนควรเปนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยท่ีทุกคณะมีสวนรวม  และรองอธิการบดีฝายวิชาการจะรับเรื่องดังกลาวไปดําเนินการตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
(1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพัฒนา

นักศึกษา พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยไดเสนอขอมูลในการดําเนินการเพ่ือออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการนโยบายการเงิน  งบประมาณ และทรัพยสิน
และคณะกรรมการดังกลาว  ไดพิจารณาขอมูลเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... ในการประชุม 2 ครั้ง คือ
ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 และครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557
และคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 พิจารณา
ใหขอคิดเห็นในการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี
26 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เก่ียวกับ
กองทุนพัฒนานักศึกษาดังกลาว โดยอาศัยความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพยสิน ประกอบการจัดทํา ท้ังนี้ โดยมีเหตุผลในการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. .... คือ “เพ่ือใหมีการรวบรวมบัญชีทุนและการบริหาร
จัดการทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและเปนระบบในรูปแบบของกองทุน สําหรับ
ชวยเหลือนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย...”

จึงเสนอ “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา
พ.ศ. .… ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา

พ.ศ. 2557

3.2.3 (2) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

มหาวิทยาลัยไดเสนอขอมูลในการดําเนินการเพ่ือออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและ
ทรัพยสิน และคณะกรรมการฯ ดังกลาว ไดพิจารณาขอมูลเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา “ราง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ในการประชุม 2 ครั้ง
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คือ  ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2557 และครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557
และคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ และทรัพยสิน ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 พิจารณาให
ความเห็นในการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 26
สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เก่ียวกับกองทุนดังกลาว
โดยเปลี่ยนชื่อจาก “กองทุนสงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย” เปน “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย” และได
ดําเนินการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
โดยไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใหแกไขรางระเบียบตามท่ีคณะกรรมการ นโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพยสิน ไดใหความเห็นประกอบไวดวย ท้ังนี้โดยมีเหตุผลในการจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... คือ “เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีกองทุนสําหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีมีบุคคลภายนอกและศิษยเกามีสวนรวมในการระดมทุนสําหรับกองทุนเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน...”

จึงเสนอ “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. .… ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2557

3.2.3 (3) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทน
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. ....

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 20
มีนาคม 2557 ไดพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการในการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยการจายคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  พ.ศ. 2552 และคณะ
กรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ  ไดดําเนินการพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึง่ไมเปนขาราชการ 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 ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 ดวยเหตุผล

ประกอบทายรางระเบียบฯ  จึงมีมติใหเสนอ “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย
การจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  .... ตอสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 มีมติมอบคณะกรรมการ
จัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับไปพิจารณา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.  .... อีกครั้งหนึ่งและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
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คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันท่ี 23
กันยายน 2557 ไดพิจารณาจัดทํา “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึง่ไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไข “ราง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทน

ผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... ดังนี้
ขอ 12 ใหปรับขอความจาก “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาสามคนท่ีมิไดมีสวนไดเสีย

กับผูถูกปรับเลื่อนคาตอบแทน” เปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาสามคน”
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนง

บริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาเลือกและแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2557
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการ
ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 4
กรกฎาคม 2557 ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2557 เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และการดําเนินการตามประกาศดังกลาวปรากฏวาไมมีผูสมัครฯ
และมีผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 6 คน  ดังนี้

(1) ดร.จักรวุฒิ   ชอบพิเชียร
(2) อาจารยบัวผิน   โตทรัพย
(3) ผศ.ดร.นันทวรรณ   ชางคิด
(4) ดร.วรรณวิชณีย   ทองอินทราช
(5) รศ.สุณีย   ลองประเสริฐ
(6) ผศ.ดร.อรุษ   คงรุงโชค
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 22

กรกฎาคม 2557 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูถูกเสนอชื่อฯ เขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ปรากฏวาผูถูกเสนอชื่อจํานวน 6 คน มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการฯ ไดสงหนังสือทาบทามถึงผูถูกเสนอชื่อท้ัง 6 คน ผลการทาบทาม
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ปรากฎวาผูไดรับการเสนอชื่อฯ ท่ีตอบรับการทาบทามมีเพียงคนเดียวคือ ดร.วรรณวิชณีย ทองอินทราช
และสําหรับบุคคลดังกลาวขางตน 5 คน  ไดตอบปฏิเสธการทาบทาม

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี
5 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามความในขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ขอ 9 วรรคสอง “ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ท่ีมีคุณสมบัติและมีความรูความสามารถและมีขอเสนอแนวทางการพัฒนา
คณะท่ีเหมาะสม จํานวนไมนอยกวาสองรายชื่อ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา” จึงมีมติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องขยายเวลาการรับสมัคร
และการเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557
และการดําเนินการตามประกาศดังกลาวปรากฏวา ไมมีผูสมัครฯ และมีผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 คน  ดังนี้

(1) อาจารยณัฐวุฒิ   สุวรรณทิพย
(2) ผศ.ดร.นันทวรรณ   ชางคิด
(3) อาจารยศิโรจน   พิมาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 22

สิงหาคม 2557 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูถูกเสนอชื่อฯ เขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ปรากฏวาผูถูกเสนอชื่อจํานวน 3 คน มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการฯ ไดสงหนังสือทาบทามถึงผูถูกเสนอชื่อท้ัง 3 คน ผลการทาบทาม
ปรากฎวาผูไดรับการเสนอชื่อฯ  ท่ีตอบรับการทาบทามมีเพียงคนเดียว คือ อาจารยณัฐวุฒิ   สุวรรณทิพย
และสําหรับบุคคลใน (2) และ (3) ไดตอบปฏิเสธการทาบทาม

3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี
12 กันยายน 2557 ไดตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณากลั่นกรองผูไดรับการเสนอชื่อฯ (ท่ีตอบรับ
การทาบทามแลว) โดยพิจารณาจาก “ความรูความสามารถ และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
ใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) ไมนอยกวา 2 รายชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
เลือกและแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรียงตามลําดับตัวอักษร จํานวน 2 คน ดงันี้

(1) อาจารยณัฐวุฒิ   สุวรรณทิพย
(2) ดร.วรรณวิชณีย   ทองอินทราช

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเอกสารแบบประมวลประวัติ ผลงาน  วิสัยทัศนและ
แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) พรอมรับฟง
วิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาท่ีไดรับการเสนอชื่อ ฯ (รายละไมเกิน 15 นาที) เพ่ือพิจารณาเลือก
และแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและแตงตั้ง อาจารยณัฐวุฒิ   สุวรรณทิพย ใหดํารงตําแหนงคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 เปนตนไป

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัย

คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี
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วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจํา
สวนราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม”

กรณีดังกลาว ไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรรมการ
ประจําสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบ วาระการดํารงตําแหนงการพนจากตําแหนงและอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว

บัดนี้ กรรมการประจําคณะนิติศาสตรผูทรงคุณวุฒิ (ตามคําสั่งสภาฯ ท่ี 012/2555 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร ฯ ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) ไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว

คณะนิติศาสตรไดดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร

กรณีกรรมการจากบุคคลภายนอกไดมีเอกสารตอบรับการทาบทามแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร  ดังนี้
(1) คณบดีคณะนิติศาสตร ประธาน
(2) รองคณบดีคณะนิติศาสตร กรรมการ
(3) นายธวัชชัย  เสียงแจว (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(4) รศ.พินิจ  ทิพยมณี (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(5) นายวันรัฐ  นาคสุวรรณ (ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก) กรรมการ
(6) หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะนิติศาสตร กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
1. วางนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะนิติศาสตรใหสอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ และทํานุบํารุง-

ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนําเสนอตอสภาวิชาการ
5. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีคณะนิติศาสตร
6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะนิติศาสตรหรือตามท่ีคณบดีคณะนิติศาสตรมอบหมาย

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยสภาวิชาการ  พ.ศ. 2547 ขอ 4 วรรคสอง
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประธานสภาวิชาการ กรรมการสภาวิชาการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
หรือคณาจารยประจําคณะ และกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  แทนผูพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547



12

โดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยสภาวิชาการ
พ.ศ. 2547 ขอ 9 ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจํา
คณะ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 002/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556
และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 008/2557 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2557) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 ไดคัดสรรและทาบทามความสมัครใจของผูทรง
คุณวฒุิจากบุคคลภายนอกตามท่ีคณะแตละคณะเสนอ และครบตามศาสตรของแตละคณะเทากับจํานวน
กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังรายชื่อตอไปนี้

1. รศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร (ดานการศึกษา)
2. รศ.ศศิธร  วรรณพงษ (ดานการพยาบาลศาสตร)
3. รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. ศ.ดร.ประยงค  เนตยารักษ (ดานเศรษฐศาสตร)
5. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม (ดานสังคมศาสตร และดานการศึกษา)
6. ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร (ดานกฎหมาย)
7. รศ.ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง (ดานการทองเท่ียว)
8. นางมยุรี  สิงขไขมุกข (ดานการศึกษา)
กรณีผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกไดมีเอกสารตอบรับการทาบทามแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล

ภายนอก  ตามท่ีประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจํา
คณะเสนอ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.ประยงค เนตยารักษ
2. รองศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง
3. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร
4. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
5. รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธานี วรภัทร
7. ดร.อุทัย ดุลยเกษม
8. นางมยุรี สิงขไขมุก
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน  พ.ศ. 2557 เปนตนไป

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของ
สภาวิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ



13

ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 47 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  สภาวิชาการ
มีมติอนุมัติใหปริญญา  จํานวน 29 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดเวทีสําหรับเสนองานภาคนิพนธเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ
2. บทความวิทยานิพนธของหลักสูตรปริญญาเอกควรตีพิมพในวารสารวิชาการภายนอกสถาบัน

และควรอางอิงบทความและหนังสือยอนหลังไมเกิน 5 ป
3. บัณฑิตวิทยาลัยควรกํากับใหมีการตีพิมพบทความวิทยานิพนธลงในวารสารวิชาการตามศาสตร

นั้นๆ เชน วิทยานิพนธในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตควรตีพิมพในวารสารวิชาการเก่ียวกับ
สุขภาพ  เปนตน

4. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยควรสราง
ภาวะผูนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีไมติดอยูในกรอบเดิมๆ สรางการทํางานเปนทีม หรืออาจมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับตางประเทศ  เพราะปจจุบันบัณฑิตท่ีผลิตออกไปยังยึดติดกับหนังสือและตํารา  และ
ประธานไดมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนฯ นําหัวขอดังกลาวไปวิพากษในการไปศึกษาดูงานของสภา
มหาวิทยาลัยฯ

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา  ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 47 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 29 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 19 คน
(3) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(4) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน
(5) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม

2552 มีมติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาแตงตั้ง
บุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในระเบียบวาระแจงเพ่ือทราบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมตคิณะ
กรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และทดแทนอัตราวางจากการลาออก  ตั้งแตวันท่ี
1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 1 กันยายน 2557 รวมจํานวน 50 อัตรา  ดังนี้

1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 16 อัตรา
2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 34 อัตรา
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มหาวิทยาลัยฯ  โดยรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจึงขอแจงสภามหาวิทยาลัยฯ  ทราบ
ขอมูลการจางพนักงานมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และขอตกลงปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2555

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 ไดมีมติเห็นชอบขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบทายสัญญาปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และมีมติใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคน ไดจัดทํา
สัญญาปฏิบัติงานฉบับใหม ซึ่งมีระยะเวลาการจาง 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555

ตอมาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 8 (3) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย และกําหนดแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

อยางไรก็ดี ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 6 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) เปน “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” โดยกําหนดใหมีอํานาจ
หนาท่ีเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ 7 (1) “ออกระเบียบและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขการจาง การบรรจุ และการแตงตั้ง ... และเรื่องอ่ืนๆ
เก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย” ท้ังนี้ในขอ 7 วรรคสอง กําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 7(1) ....
“ใหคณะกรรมการรายงาน ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ”

กรณีดังกลาว คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในฐานะ “คณะ
กรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” ในการประชุมครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 15
กันยายน 2557 จึงมีมติใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบสัญญาและขอตกลงปฏิบัติงาน (TOR) แนบ
ทายสัญญาตามมติ ก.บ.ม. ในการประชมุครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งใช
ทําสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยปจจุบัน สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพ่ือให
เปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 7 วรรคสอง ดังกลาวแลว

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. อาจารยพิชัย  สุขวุน  กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา ไดอภิปรายวาสัญญาปฏิบัติงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ฉบับนี้ซึ่งเปนฉบับท่ี 3 มีการกําหนดการจาง 5 ป และมีวันสิ้นสุดสัญญา
จาง ซึง่แตกตางจาก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ไมไดกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาจาง และมี TOR แนบทาย ซึ่งการ
ใชสัญญาฉบับท่ี 3 ทําใหอาจารยมีความรูสึกไมม่ันคงในอาชีพและไดลาออก ซึ่งเปนผลใหอาจารยไมมีสมาธิ
ในการทํางาน และมีขอสังเกตวาทําไมสัญญาปฏิบัติงานสายวิชาการตองกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาจางและใน
ขณะท่ีสายสนับสนุนไมไดกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาจางไว จึงเสนอใหมีการใชสัญญาปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2555 และมี TOR แนบทาย  และไมเห็นดวยกับสัญญาฉบับท่ี 3 ขอ 8.5 ไมผานการประเมินของผูรับ
สัญญา  และขอ 9.7 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยใหเลิกจาง

2. นายขจร  จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ไดอภิปรายวาสัญญาฉบับนี้ไมไดสิ้นสุด
5 ป  ถาอาจารยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาไดก็จะมีการตอสัญญาใหมตอไป เงื่อนไขเพ่ือประโยชน
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ตอการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  เนื่องจากตําแหนงอาจารยแตกตางจากบุคลากรสายสนับสนุน
เพราะอาจารยมีภารกิจดานการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท่ีอาจารยทําหนาท่ีสอนอยางเดียวมาถึง 5 ป โดยไมปฏิบัติตามเงื่อนไของคความรูใหมจะไมเกิดข้ึน เงื่อนไข
นี้เพ่ือประโยชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานวิชาการเพ่ือคุณภาพของนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต
ก.พ.อ. มีนโยบายผลักดันใหอาจารยไมใชทําการสอนเพียงอยางเดียวแตควรสรางองคความรูใหทันกระแส
โลกาภิวัฒน  และหากอาจารยผานเงื่อนไขนี้อาจารยจะไดตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทนเพ่ิม  เงื่อนไขนี้
เปน Career Path ของอาจารยซึ่งกําหนดสําหรับขาราชการดวย  หากอาจารยไมทําตาม Career Path จะไม
เกิดการพัฒนาองคความรูและผลงานทางวิชาการข้ึน และตัวชี้วัดตางๆ จะเปนผลเสียกับมหาวิทยาลัย ระบบนี้
ใชกับมหาวิทยาลัยในกํากับเกือบทุกแหง และหากไมใชสัญญานี้อาจารยจะไมกระตือรือรนในการทําผลงาน
ทางวิชาการ และสัญญาฉบับนี้เปนประโยชนตอองคกรในการวางเสนทางใหอาจารยปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน
ตอองคกรและเปนประโยชนสาธารณะ

3. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท  กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา ไดอภิปรายวาสภา
มหาวิทยาลัยฯ มีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (13) พิจารณา
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย...นั้น  สัญญาฉบับนี้จะทําใหอาจารยไมม่ันคง
ในอาชีพ  ซึ่งสัญญาของสายสนับสนุนไมไดกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาจางไว  ทําไมจึงกําหนดวันสิ้นสุดสัญญา
จางในสัญญาของสายวิชาการ ท้ังนี้  เห็นดวยกับการใหทําผลงานทางวิชาการแตไมเห็นดวยกับการกําหนด
การจาง 5 ป และมีวันสิ้นสุดสัญญาจางไวในสัญญาดวย

4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ไดอภิปรายวาเนื่องจากภาระงานของสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีความแตกตางกัน  เชน  คุณวุฒิเทากันแตสายวิชาการจะไดรับคาตอบแทนมากกวา
สายสนับสนุน และอาจารยมีหนาท่ีหลักของมหาวิทยาลัยและเปนผูขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา

5. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ไดอภิปรายวาเสนทางของอาจารย
คือ ไดทําผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย  เพ่ือนําองคความรูมาถายทอดใหลูกศิษยไดศึกษาเรียนรู ซึ่งสัญญา
ฉบับนี้เพ่ือประโยชนในการสรางอาจารยท่ีมีคุณภาพ

มติท่ีประชุม
รับทราบ และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 2 คน ไมรับทราบ  คือ
1. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท
2. อาจารยพิชัย  สุขวุน

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ในระหวางวันท่ี 27 กันยายน
ถึงวันท่ี 5 ตุลาคม 2557 และท่ีประชุมมีมติรับทราบ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 10/2557 ในวันอังคาร ท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา
13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


