
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 11/2556

วันศุกร ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
8. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

12. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

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

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม
8. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ลาประชุม

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ไดไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในระหวาง

วันท่ี 12 – 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 เพ่ือศึกษาการดําเนินกิจการสภามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษา
ของประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางการศึกษา และนําประสบการณจากการไปศึกษาดูงานมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และจากการไปศึกษาดูงานดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดย
อธิการบดีไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 2 สถาบัน  คือ

(1) National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan)
(2) National Chiayi University (Taiwan)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยอธิการบดีไดไปศึกษาดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัยในประเทศ
นิวซีแลนด  ในระหวางวันท่ี 22 - 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 โดยไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดาน
วิชาการ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด 2 สถาบัน คือ

(1) Auckland University of Technology
(2) Massey University
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3. อธิการบดีไดเจรจาเพ่ือทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) เพ่ือสงอาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

4. ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานีเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม
ตําบลขุนทะเล  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี  ตามวันและสถานท่ีดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 10/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคาร

ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 10/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ นโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมตริับทราบและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ฯ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยมีความพรอมเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ แจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลวเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2557 ซึ่งท่ีประชุมมีมตอินุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557 เปนเงิน 525,510,045 บาท (หารอยยี่สิบหาลานหาแสนหนึ่งหม่ืนสี่สิบหาบาทถวน)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ และกองนโยบายและแผนไดจัดสรร
งบประมาณใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณกอสรางอาคาร
ท่ีพักนักศึกษาและอาคารท่ีพักบุคลากร ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ดังนี้

1. โครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา  จํานวน 2 หลัง งบประมาณ 71,000,000 บาท
(เจ็ดสิบเอ็ดลานบาทถวน)

2. โครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร  จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ 48,000,000 บาท
(สี่สิบแปดลานบาทถวน)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมอบสํานักจัดการทรัพยสิน
ดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (3) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ
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และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  .... โดยแกไขปรับปรุงขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภาฯ ลงนามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2556 เรียบรอยแลว และสํานักงานสภาฯ สงขอบังคับใหกองการเจาหนาท่ีทราบและแจงหนวยงาน/บุคคล
ท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกสภาฯ  ลงนามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันท่ี 24 กันยายน 2556 และสํานักงานสภาฯ
สงประกาศใหสํานักวิทยบริการฯ ทราบและแจงใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณากําหนดกรอบตําแหนง “ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ”
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีประชุมอนุมัติกําหนดกรอบตําแหนง “ตําแหนงบรรณารักษ
ชํานาญการพิเศษ” สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตําแหนง

สํานักงานสภาฯ  แจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ และแจงบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ
ทราบเพ่ือขอรับการประเมินเขาสูตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาแตงตัง้อาจารย ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีประชุม
มีมติอนุมัตใิหแตงตั้งอาจารยใหดํารง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย  ดังนี้

1. ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติ
ใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555

2. ดร.ชลินดา อริยเดช  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติใหแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาชีววิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554

สํานักงานสภาฯ แจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยออกคําสั่งฯ ท่ี
2052/2556 เรื่องการแตงตั้งและการใหไดรับเงินเดือนตําแหนงตามมาตรา 18 (ก) แหง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2556

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบแกชื่อ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554” เปน “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)” ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบแกชื่อ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)” เปน “หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)”

สํานักงานสภาฯ แจงคณะพยาบาลศาสตรทราบมติสภาฯ แลว และสงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบและรับรองหลักสูตรเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหแกไขปรับปรุง ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหแกไขปรับปรุง

สํานักงานสภาฯ แจงวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แลว และสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาทราบและรับรองหลักสูตรเรียบรอยแลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 137 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 8 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ

เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 1
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน  ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยฯ  ไดพิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยง  และมอบกรรมการแตละทาน
ไปพิจารณาทบทวนเพ่ือนําเขาประชุมคณะกรรมการครั้งตอไป  และนายกสภา ฯ  ไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการดังกลาวไดพิจารณากําหนดการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยดวย โดยใหอธิการบดีดําเนินการ
เสนอขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณา

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและ

งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ขณะนี้มหาวิทยาลัยใชขอบังคับ/ระเบียบเก่ียวกับการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2547 กับระเบียบ/ประกาศกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของ ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 70

เพ่ือใหมีขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเก่ียวกับการเงินและงบประมาณเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใชบังคับ คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพยสิน (ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 004/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556
เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556 และครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 ไดเสนอความเห็น
เก่ียวกับการจัดทํารางขอบังคับ ฯ วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
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ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) และคณะกรรมการดังกลาวในการประชุมครั้งท่ี 3/2556
เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2556 ไดจัดทํารางขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงิน
และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับ
ตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงิน

และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังนี้
1. ขอ 6 (5) แกไขเปน “ซื้อตั๋วสัญญา”
2. ขอ 9 เพ่ิมเติมคําในวรรคทายขอความวา “โดยเร็ว”
3. ขอ 23 เพ่ิมเติมคําในวรรคทายขอความวา “โดยเร็ว”
4. ท่ีประชุมมอบกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย)

ตรวจสอบขอบังคับฯ และแกไขคําใหเหมาะสมกอนนําเสนอนายกสภาฯ ลงนามออกใชบังคับตอไป
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยใหแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ

3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนี้ มีขอความบางสวนท่ีไมเหมือนกับขอความในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ  เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556
ไดพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ใหเปนไปตามความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวใน 2 กรณี  คือ

1. กรณีคําวา “ภาคนิพนธ” เปน “การคนควาอิสระ”
2. กรณี “การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

เม่ือมีความจําเปนอยางยิ่งและขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ”
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี
24 กันยายน 2556 ไดนําขอมูลจากผลการประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามาจัดทํา “ราง”
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.  .... เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนแนะ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  .... ดังนี้
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1. ขอ 10 วรรคสาม แกไขเปน “กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งเปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผูทรง
คุณวุฒิ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหทําหนาท่ี
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธหลักไดโดยอนุโลม ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาเปนรายกรณี”

2. ขอ 11 วรรคสอง  แกไขเปน “นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองสอบผานภาษาตาง
ประเทศอยางนอย ๑ ภาษา ตามเกณฑและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”

3. ตัดขอความในขอ 12 (ขอ 42 ของขอบังคับฯ พ.ศ. 2550) ออก
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 โดยใหแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม
2556 ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลใหยกเลิกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
และกําหนด “ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556) กําหนดระเบียบ
กฎเกณฑ และสิ่งท่ีตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับนี้ ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด 180 วัน
นับแตวันท่ีขอบังคับมีผลบังคับใช” (ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2557)

เพ่ือใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามขอบังคับดังกลาว
ผูมีสวนเก่ียวของไดดําเนินการดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการ
สายสนับสนุน (ขอ 5(5)) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย โดยดําเนินการสรรหาใหไดบุคคลจากขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการจํานวน 2 คน และขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจํานวน 1 คน ท้ังนี้
รายชื่อบุคคลดังกลาวเปนไปตามขอมูลท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหา ฯ เสนอ

2. อธกิารบดีไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 5 (3) จาก “ผูบริหารท่ีดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาหนวยงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ” จํานวน 2 คน ไดแก
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(1) รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว   ตําแหนงรองอธิการบดี
(2) รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย  เครือหงษ   ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา
3. อธิการบดีเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการตามขอ 5 (7) จาก “ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร

งานบุคคลจากบุคคลภายนอก” จํานวน 2 คน ไดแก
(1) ดร.จํารัส  นองมาก
(2) นายสมควร  เรืองวุฒิ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย รองประธาน
3. ดร.จํารัส  นองมาก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายสมควร  เรืองวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ผูแทนผูบริหารฯ กรรมการ
6. รศ.ปราณี  เพชรแกว ผูแทนผูบริหารฯ กรรมการ
7. ผศ.อภิชาติ   พัฒนวิริยะพิศาล ขาราชการ (สายวิชาการ) กรรมการ
8. อาจารยกิตติกร  ไสยรินทร ขาราชการ (สายวิชาการ) กรรมการ
9. นายศักดา  ศิริพันธุ ขาราชการ (สายสนับสนุน) กรรมการ
10. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
11. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการ

และเลขานุการ
12. เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี  จํานวน 2 คน ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาท่ีตามความในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ขอ 8 และตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของ

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2557
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2547 ในสวนของการใหการศึกษา  ทําการสอนและผลิตครู และเพ่ือใหการรับนักศึกษาปการศึกษา
2557 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและทองถ่ินในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา
2557 (เอกสารประกอบ 1) พรอมแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการ
ศึกษา 2557 (เอกสารประกอบ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาภาคปกติเปนไปตามเปาหมายของแตละปนั้น แตปรากฏวา

มีจํานวนนักศึกษาลดลงเม่ือเลื่อนระดับชั้นข้ึนไป  มหาวิทยาลัยจึงควรมีมาตรการและแนะแนววิธีการเรียน
ในสาขาวิชาท่ีมีจํานวนนักศึกษาลดลง  เชน  สาขาวิชานิติศาสตร  เปนตน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ปการศึกษา 2557 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา
2557 จํานวน 5,460 คน

4.2.3 พิจารณาอนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกข
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 13/2556

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นชอบสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
ขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) ฉบับใหม และใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคน มาทําสัญญา
ปฏิบัติงานและขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) ใหม ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2556

กรณีดังกลาวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไดมาทําสัญญาปฏิบัติงานฉบับใหมตามท่ี ก.บ.ม.
มีมติ แตมีพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน ไมมาทําสัญญาปฏิบัติงานตามมติดังกลาว และมหาวิทยาลัย
ไดประสานกับอาจารยท้ัง 3 คน ใหมาทําสัญญาปฏิบัติงานฉบับใหมดังกลาวมาโดยตลอด

ตอมาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี
6 สิงหาคม 2556 ไดมีมติเฉพาะและมหาวิทยาลัยไดแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ียังไมได
มาทําสัญญาปฏิบัติงานฉบับใหมท้ัง 3 คน ไดมาทําสัญญาปฏิบัติงานฉบับใหมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ทราบมติ ก.บ.ม.

ตนเดือนกันยายน 2556 (วันท่ี 3,4 และ 13) อาจารยท้ัง 3 คน ไดทําหนังสือรองทุกขตอคณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.เทพ  พงษพานิช
เปนประธานคณะกรรมการ และ ก.อ.ม. ไดกําหนดประชุมเพ่ือพิจารณาคํารองทุกข ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี
25 ตุลาคม 2556

การดําเนินการพิจารณาคํารองทุกขของคณะกรรมการดังกลาว จะตองดําเนินการพิจารณาตาม
ความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2552 ขอ 88 ความวา “ให ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวนัท่ีไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐาน
แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหชี้แจงเหตุผลตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบและขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาไปไดอีกไมเกิน 30 วัน”

การดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาว หากนับจากวันท่ีเลขานุการคณะกรรมการฯ
(นิติกรของมหาวิทยาลัย) ไดรับหนังสือรองทุกขฉบับแรกคือวันท่ี 4 กันยายน 2556 จะครบกําหนด
60 วัน  ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2556 และคณะกรรมการฯ ไดประชุมครั้งแรกในวันท่ี 25 ตุลาคม
2556 ซึ่งไมอาจดําเนินการพิจารณาคํารองทุกขไดแลวเสร็จ เนื่องจากการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ
การนัดประชุมของคณะกรรมการท่ีจะใหมีองคประชุมครบถวนและการจัดทํารายงานการประชุม
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ดวยเหตุผลดังกลาวคณะกรรมการฯ ในการประชุมเพ่ือพิจารณาหนังสือรองทุกข ครั้งท่ี 1
เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 จึงมีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาพิจารณา
เรื่องรองทุกขของอาจารยท้ัง 3 คน ออกไปอีก 30 วัน (จากวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 – วันท่ี
2 ธันวาคม 2556)

มติท่ีประชุม
อนุมัตขิยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของบุคลากรสายวิชาการ (จํานวน 3 คน)

ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ออกไปอีก 30 วัน (จากวันท่ี
3 พฤศจิกายน 2556 – วันท่ี 2 ธันวาคม 2556)

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 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับ
อนุปริญญา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตร
บัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 259 คน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 259 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดวยปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น

867,502,414 บาท มีการใชจายงบประมาณ จํานวน 830,101,015.66 บาท รอยละ 95.69 และมีงบ
ประมาณคงเหลือ จํานวน 37,401,398.31 บาท  รอยละ 4.31 และการใชจายงบประมาณภาพรวมบรรลุ
เปาหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ณ สิ้นไตรมาส 4 เทากับ 94% ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ มหาวิทยาลัยมีโครงการดําเนินการ จํานวน 266 โครงการ และสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
258 โครงการ และโครงการท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 8 โครงการ และมหาวิทยาลัยมีปญหาและขอ
เสนอแนะในลักษณะปญหาท่ัวไปในการปฏิบัติงาน คือ ผูปฏิบัติงานไมเขาใจในระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
มติสภามหาวิทยาลัย การเขียนโครงการ  ทักษะการนําเสนอขอมูลงบประมาณเปนตน และปญหาการใชจาย
งบประมาณสวนใหญจะเก่ียวของกับงบลงทุน เชน ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนแตมีบางรายการท่ีมี
การลงนามในสัญญาลาชา ปญหาการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส การประสบปญหา
ขาดแคลนแรงงาน เปนตน
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สวนขอเสนอแนะมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาบุคลากรดานการเงิน การคลัง พัสดุและงบประมาณ
อยางตอเนื่อง การกํากับดูแล ติดตามการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน การแกไขปรับปรุงระเบียบการใชจาย
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณใหสอดคลองกับความเปนจริง  สามารถเบิกจายไดตลอดจนการนําเสนอ
รายงานการเงินเพ่ือทราบฐานะการเงินและตนทุนผลผลิต ตนทุนกิจกรรมและมีขอมูลท่ีผูบริหารนําไปใชในการ
ตัดสินใจตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. หนา 5 ตารางท่ี 2 ควรแกไขคําวา “คงเหลือ” เปน “เหลือจาย” เพ่ือใหฝายบริหารทราบวา

มีเงินเหลือจายเทาใด  และสามารถนําไปดําเนินการโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ตามแผนของมหาวิทยาลัยได
2. หนา 9 ตารางท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตรขอ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหมภายใตหลัก

ธรรมาภิบาล  มีการเบิกจายงบประมาณลาชา  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกําหนดแผนการเบิกจายใหมี
ประสิทธิภาพ

3. กรณีหนา 15 ขอ 4.1 ครั้งตอไปใหกองนโยบายและแผนชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินโครงการ
ตางๆ ใหแลวเสร็จได ประกอบการรายงานดวย

4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรใหมท่ีเปนความตองการของตลาด เพ่ือใหการจัดเก็บรายได
ของมหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมาย

5. มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยฯ
ทราบทุกเดือนเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการงบประมาณของฝายบริหาร

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และ

กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 13/2556 ในวันพุธ ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


