รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 11/2560
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

-----------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช
3. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
5. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรญ
ั ทวี
7. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
8. นายจรูญ อินทจาร
9. นายสมพร ใช้บางยาง
10. ผศ.สมทรง นุม่ นวล
11. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
12. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง

13. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พนั ธ์
14. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

15. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
16. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
17. อาจารย์ธาตรี คําแหง
18. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ
19. ผศ.นรินทร์ สุขกรี
20. ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
รองอธิการบดี

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
3. นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
ผู้ร่วมประชุม
1. ดร.บรรเจิด เจริญเวช
2. นายชัยราช จุลกัลป์
3. นายวรชาติ การเก่ง
4. นางสาวนริศรา ชุมทอง

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาประชุม
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลาประชุม
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง
ลาประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ
-ไม่ม-ี
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องทีป่ ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้กล่าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในระหว่างการรอโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น
กราบขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไว้วางใจให้โอกาสในการ
ทํางานบริหารในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน โดยได้ตระหนักในภารกิจสําคัญอย่างยิ่งยวดที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบหมาย ทุม่ เทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง ตั้งใจทํางานเพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปอย่างไร้รอยต่อ ทํางานเป็นทีมประกอบด้วยที่ปรึกษา
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี และสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดไว้
ภายใต้ 4 พันธกิจหลัก การทํางานของพวกเราได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ดําเนินการมาโดยตลอดรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทีใ่ ห้มหาวิทยาลัยราชภัฏทํางานให้บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีได้สนองพระบรมราโชบายมาดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เอาใจใส่เพื่อตอบโจทย์ โดยได้จัดทํา
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน 3 โครงการหลัก ได้แก่ (1) โครงการศึกษาและพัฒนาลุ่มน้าํ ตาปี (2) โครงการ
ศึกษาและพัฒนาพื้นที่สองฝั่งทะเล (3) โครงการศึกษาและพัฒนาประตูสู่ภาคใต้ ดําเนินการร่วมกับเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
คาดว่าเกิดมรรคผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อให้การผลิตบัณฑิต
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มีคุณภาพที่ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องทั้งคุณภาพการเรียนการสอน มาตรฐานหลักสูตร คุณภาพอาจารย์
และคุณภาพนักศึกษา การจัดทําความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น
ความร่วมมือกับ สกว. ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร่วมกับ 8 สถาบัน อุดมศึกษาพี่เลี้ยง โครงการความ
ร่วมมือกับ สสส. พัฒนาศักยภาพของชุมชน จํานวน 84 โครงการ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
ในทุกมิติ เป็นต้น ในส่วนของการบริหารงบประมาณ ได้กํากับดูแลการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
สมเหตุสมผลคุม้ ค่า และประหยัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในห้วงเวลาหกเดือนทีมผู้บริหารได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่งจาก
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในฐานะคนของพระราชาข้าของ
แผ่นดิน ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ทีท่ รงมีพระเมตตาต่อ
ชาวราชภัฏ
สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ให้โอกาสในการ
บริหารงานอันเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง และจะนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยร่วมกับทุกคนต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2560 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการประจําสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้สํานักศิลปะฯ
ทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร์ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้คณะ
ครุศาสตร์ทราบเพื่อแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 018/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
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คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ออกประกาศฯ เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยให้แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิทยาการจัดการทราบ มติสภาฯ แล้ว และคณะวิทยาการ
จัดการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วและจะดําเนินการแจ้ง
สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร คือ
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยอาจารย์ ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
แทน อาจารย์ลภัสรดา เนียมนุช ที่ลาศึกษาต่อ
(2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยอาจารย์จุฑารัตน์ ฐิติสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน อาจารย์ทัศนาวดี
แก้วสนิท ทีล่ าศึกษาต่อ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัย
จะดําเนินการทําหนังสือแจ้ง สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 2561 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพื่อดําเนินการตามแผน
ต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาเลือกบุคคลเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
ลําดับที่ 1 ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
ลําดับที่ 2 รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
และมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามความสมัครใจของบุคคลตามลําดับเพื่อให้ได้รายชื่อ
เพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
มหาวิทยาลัยได้จัดทําหนังสือทาบทาม ศ.ดร.ครองชัย หัตถา เพื่อนําเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
(ตามหนังสือ ที่ ศธ 0561.1/081 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560) (อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ)

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)

ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 132 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผสู้ ําเร็จการ
ศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษากับใช้เป็นข้อมูล
เพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต (ดําเนินการแล้วเสร็จ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง
-ไม่มี3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง
-ไม่มี3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
-ไม่ม-ี
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาและเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ข้อ 9 (5) (7) และ
(8) เช่นเดียวกับกรรมการ (4) ซึ่งกําหนดให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
2. ควรกําหนดการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร นอกจากการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อออกใช้บังคับต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
บุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ดังนี้
1. ข้อ 9 (1) แก้ไขเป็น “(1) อธิการบดี เป็นประธาน”
2. ให้เพิ่มข้อ 9 (2) เป็น “(2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นรองประธาน”
3. ควรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของกรรมการจากผูด้ ํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/
สถาบัน ผูแ้ ทนบุคลากรสายวิชาการ และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
4. ควรกําหนดให้การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตาม (3) (4) (6) และ (7) เมื่อขาดคุณสมบัติของ
การเป็นกรรมการประเภทนั้นๆ
มติที่ประชุม
เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ
คณาจารย์ประจําคณะ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์ประจํา
คณะ ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 010/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 21 : กรรมการสภาวิชาการ
มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน
ไม่ได้...)
เพื่อให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารและคณาจารย์
ประจําคณะ แทนกรรมการทีพ่ ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย
สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ให้คณะ/วิทยาลัยดําเนินการให้คณาจารย์ประจํา
เลือกผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจําคณะเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ และมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน หรือคณาจารย์
ประจําคณะ ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์สมมาส เส้งสุย
2. คณะครุศาสตร์ ได้แก่ ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ
4. คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ อาจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค
5. คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
6. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
7. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้แก่ อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ
8. บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ และกรรมการ
สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือคณาจารย์ประจํา
คณะ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจํา
คณะ ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประธานสภาวิชาการ
2. กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะ
(1) ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
กรรมการ
(2) ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
กรรมการ
(3) ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
กรรมการ
(4) ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ
กรรมการ
(5) ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
กรรมการ
(6) อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ
กรรมการ
(7) อาจารย์สมมาส เส้งสุย
กรรมการ
(8) อาจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
4.2.3 พิจารณาเสนอและแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2560 ได้มมี ติเลือก ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน และเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.1/022 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
ผศ.สมทรง นุม่ นวล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม 2560 จึงมีผลให้
ผศ.สมทรง นุ่มนวล พ้นจากตําแหน่งรักษาการ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ประกอบกับไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดีที่จะรักษาราชการแทน เนื่องด้วยมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดว่า “เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้น
จากตําแหน่งด้วย”
ขณะนี้ยังไม่ได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนั้นเพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงระยะเวลาที่ไม่มีอธิการบดี และรองอธิการบดี
ซึ่งตามความในมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให้
“สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้อง
ไม่เกิน 180 วัน”

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่
6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนีไ้ ม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใต้ข้อมูลประกอบ ดังนี้
1. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือที่ ศธ 0509 (5).13/1693
ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่องขอให้พจิ ารณาทบทวนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 (ลับ) เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ยืนยันเสนอ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน และให้รายงานการทบทวนไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0561.1/061
เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ไปยัง สกอ. แล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. ตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความว่า “ในกรณี
ที่ไม่มีผรู้ ักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึง่ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”
กรณีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผูร้ ักษาราชการแทนอธิการบดี
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันดังกล่าวได้มีบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรณีทไี่ ม่มีอธิการบดีเนื่องจาก
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งดํารงตําแหน่งมาครบ 180 วันแล้ว คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 0670/2553
มาตรา 23 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ประเด็นที่ 1 มาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 29 คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้องไม่เกิน
180 วัน ผู้รกั ษาราชการในตําแหน่งอธิการบดีคนหนึ่งจึงสามารถดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กฎหมายกําหนด
ระยะเวลาไว้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีต่อไปโดยเร็ว แต่อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งอธิการบดีได้โดยเร็วด้วยเหตุจําเป็นบางประการ จึงทําให้ตอ้ งมีผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีไปพลางก่อนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
สภามหาวิทยาลัยย่อมมีอํานาจแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีภายหลังจากที่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีคนเดิมมาครบ 180 วัน ตามมาตรา 33 วรรคสองแล้วได้
ประเด็นที่ 2 การรักษาราชการแทนตามมาตรา 33 วรรคสอง มิใช่เป็นการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรักษา
ราชการแทนในตําแหน่งต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด เพราะมิเช่นนั้นการรักษาราชการก็จะกลายเป็นเรื่องถาวรซึ่งจะขัด
ต่อหลักการรักษาราชการแทน กรณีจึงต้องให้บุคคลนั้นรักษาราชการแทนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดโดย

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)

เคร่งครัด และเมื่อครบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว ย่อมไม่อาจแต่งตั้งให้บุคคลนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ต่อไปอีกได้
ประเด็นที่ 3 ผูร้ ักษาราชการแทนอธิการบดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งในวาระต่อจากวาระแรก จะมีสทิ ธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ และผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 หรือเงินอื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการดํารงตําแหน่งซึ่งจะต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้
หากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็จะต้องพ้นจากตําแหน่งไปโดยปริยาย และ
เมื่อพ้นจากตําแหน่งไปแล้ว ย่อมไม่มีสทิ ธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งของข้าราชการ และผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 หรือเงินอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าสภามหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้ง
ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทําสัญญาจ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 มาตรา 65/1 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มาตรา 29
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร , ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ
ดร.พิชัย สุขวุ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ผศ.ดร.
วรรณะ บรรจง ได้ออกจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อนพิจารณาระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตรตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Yunnan Normal University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบ MOU ดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และเพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เป็นไป
ตามข้อตกลงความร่วมมือและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โดยให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจํา ภาคเรียน สําหรับนักศึกษาภาค
ปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดังนี้

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1.1 ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนละ 22,000
บาท
1.2 ภาคเรียนฤดูร้อน
ภาคเรียนละ 12,000
บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคเรียน ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ศึกษา ณ Yunnan Normal
University ภาคเรียนละ 37,500 บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2560 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นายวรชาติ การเก่ง
ผู้บันทึกการประชุม

ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

