
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 12/2554 
วันพฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2554  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ดร.มณฑิชา   เครือสุวรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายนิตสิต   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   
7. ผศ.ดร.ณรงค์   พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์กาญจนากุล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ 
11. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการ   
12. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
13. ผศ.สมพร   โตใจ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
14. อาจารย์สมพร  ศรีอาภานนท์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อาจารย์พิชัย   สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อาจารย์อาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
5. นางประภาศรี   สุฉันทบุตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   
6. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชัยราช   จุลกัลป์ หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางกัตติกา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวหทัยกาญจน์   คงใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.วรรณวดี   ม้าลําพอง ประธานคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
  และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 3.2.1 (1) 
 2. รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 3.  ผศ.ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1 
 4.  ผศ.วินัย  ชูนวลศรี   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
5.  อาจารย์ภูมิ   พรหมพาหกุล  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
6.  รศ.สุณีย์   ล่องประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.1 
7.  ดร.จิตติมา  ศีลประชาวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 5.2 
  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554  มีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                  
แนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ          
เสนอ  โดยหนึ่งในนั้นมีการเสนอให้ยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลา                  
นครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีด้วย   
   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2554  
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2554  ซึ่งประชุม                 
เมื่อวันอังคาร ที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2554   โดยไม่มีการแก้ไข   
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
3.1  รายงานการดําเนินการตามนโยบาย 
 3.1.1 (1) เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

            ครั้งที่ 11/2554   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการ          
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 11/2554  ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) ที่ประชุมมีมติ 

1. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2555  จํานวน 369,628,816 บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อย            
สิบหกบาทถ้วน) 

2. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ไปพิจารณาดําเนินการจัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินเพื่อให้การดําเนินงาน
ตามวงจรงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาทราบและกองนโยบาย 
และแผนแจ้งหน่วยงานไปปรับสัดส่วนงบประมาณตามข้อคิดเห็นของสภาฯ  และได้จัดสรรงบประมาณฯ 
ลงหน่วยงานตามที่หน่วยงานได้ปรับสัดส่วนตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
  คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้กําหนด           
การประชุมครั้งที่ 2/2554  ในวันพุธ ที่  28  ธันวาคม  2554  เพื่อพิจารณาประเด็นเรื่องดําเนินการ
จัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินแล้ว 
  ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (2) ที่ประชุมมีมติ 

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
 1. นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธาน 

      (สาขางบประมาณและการเงิน) 
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    รองประธาน 
  3. นายวิชิต  สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  4. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  5. อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  6. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ 
      แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
  7. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ 
      แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
  8. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
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  9. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
           และเลขานุการ 
  10. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
           และผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ 

1. พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ            
และการเงิน  การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและการลงทุนของ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย 

2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงนิและ           
ทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกเป็นกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ 

3. เสนอแนวทางในการประเมิน  ติดตามการใช้งบประมาณและการเงิน  การบริหาร                   
จัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

4. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  1. นายแพทย์บรรจบ มานะกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ประธาน 
  2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     รองประธาน 
  3. ดร.จํารัส  นองมาก  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  4. ผศ.สมพร  โตใจ   กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  5. อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  6. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว  กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ 
       แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏ  พ.ศ.  2547 
  7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 
  8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา            กรรมการและ 
                     เลขานุการ 
  9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา            กรรมการและ 
                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน           ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน          ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่ 

1. พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
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2. เสนอแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของคณะกรรมการ             
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อสภามหาวิทยาลัย  

3. เสนอแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามผลการประเมินของคณะกรรมการ                  
ที่เกี่ยวข้อง 
  4. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 033/2554           
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายการเงินและทรัพย์สิน  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554  และคําสั่ง           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 034/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2554  เสนอนายกสภาฯ  พิจารณาลงนามแล้ว   
 ระเบียบวาระที่ 3.2.2 (1) ที่ประชุมมีมติการแบ่งกลุ่มของคณะอนุกรรมการตามภาระงาน                
5  กลุ่มภาระงาน  โดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามกลุ่มภาระงาน  ดังนี้ 

 1.  งานบริหารและงานพัฒนา 
 2.  งานงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 
 3.  งานบริหารงานบุคคล 
 4.  งานวิชาการ 
 5.  งานกิจการนักศึกษา 

     โครงสร้างของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด(กลุ่มภาระงาน) ประกอบด้วย 
1. ประธานคณะอนุกรรมการ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสภามหาวิทยาลัยหรือภายนอกสภา

มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
  2. กรรมการ  : เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   (1)  เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนั้นๆ หรือ 
   (2)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบ การณ์ด้านนั้นๆ  เกี่ยวข้องและสนใจในงานนั้นๆ หรือ 
     (3)  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านงานนั้นๆ 
 3. กรรมการและเลขานุการ : เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กําหนด              
การประชุมในวันพุธ ที่  28 ธันวาคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   เพื่อดําเนินการ           
ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ     
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน           
และฐานะการเงินของสํานักจัดการทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ                  
พ.ศ.  2554    
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2555  ของสํานักจัดการทรัพย์สิน   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ               
พยาบาลศาสตร์  ประกอบด้วย 
 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ประธาน 
 2.  ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 3.  อาจารย์ทัศนีย์  สุนทร   ตัวแทนคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 4.  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม   ตัวแทนคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ   
 5.  ผศ.ดร.อารี  พุ่มประไวทย์  ตัวแทนคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 6.  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 
 7.  ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.  นายวรชาติ  การเก่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามข้อ บังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.  2551  โดยอนุโลม
เพื่อให้ได้บุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง           
เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 030/2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรม การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2554  ให้นายก      
สภาฯ ลงนามแล้ว 

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 มีมติเห็นชอบ
ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เรื่องการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554  

คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้จัดการประชุมอาจารย์ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  เพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้
สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องผดุงชาติ  และ       
คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบ คุณสมบัติ และทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว               
ซึ่งผู้รับการทาบทามจะเสนอประมวลประวัติ วิสัยทัศน์  และแผนการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย          
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  นายชัยราช  จุลกัลป์  ดํารงตําแหน่ง 
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2554   
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 030/2554             
เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ให้นายกสภาฯ ลงนามแล้ว 
  ระเบียบวาระที่ 4.2.5  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2554)   
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว   
และคณะวิทยาศาสตร์ฯ กําลังดําเนินการนําส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2554)   ต่อ ส.ก.อ. ทราบ  เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน   
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 ระเบียบสาระที่ 4.2.6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง  นางศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์  ข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ รักษาการตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
ตั้งแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติผลการประเมิน 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ  และมหาวิทยาลัย
ได้ออกคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1830/2554 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 
  ระเบียบวาระที่ 4.3.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 529 คน   
ระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท  จํานวน 27 คน  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งสํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษา  และใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทําปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 5.1 ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายเลขานุการสภาฯ ไปประสานกับมหาวิทยาลัย               
เพื่อจัดหาข้อมูล  กรอบบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  และมติที่ประชุมของ ก.บ.ม.                        
ในการพิจารณากําหนดเงินเดือน  ค่าตอบแทนของบุคคลในตําแหน่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่าง                   
จากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดเตรียม 
ข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
  

3.1.2  เพ่ือพิจารณา 
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2.1 เพ่ือทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
(1) เพ่ือทราบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี                           
     พร้อมความเห็นของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 

              ในตําแหน่งคณบดี 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  พ.ศ.  2547  ข้อ 8  กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่           
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย  
ของคณะ  แล้วรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย           
ทุกปี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2552 ลงวันที่  25  มิถุนายน  2552  และที่ 009/2554                 
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ลงวันที่  26  เมษายน  2554  ได้เสนอขอบข่ายและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ ฯ ให้สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2552  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2552  และคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ               
และของคณบดีประจําปี 2553  ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2553 – 31  มกราคม  พ.ศ.  2554              
ตามขอบข่ายและวิธีการดําเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว                 
จึงรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดีพร้อมความเห็นต่อสภา               
มหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม 
1. รับทราบและมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน                          

ในตําแหน่งคณบดีพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
2. ให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ในตําแหน่งคณบดีไปปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ  และให้คณะที่ได้คะแนนการประเมินตามตัวชี้วัด
ต่ํากว่า 4 คะแนน  จัดทํารายงานแนวทางการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตัวชี้วัดนั้นๆ  ให้ดีขึ้น 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการประเมินผลงานของ             
คณบดีเป็นการภายใน  เป็นรายไตรมาสและนําผลไปดําเนินการพัฒนา 

2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและกําหนด              
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินซึ่งจะครอบคลุมทุกมิติ 

3. ในการประเมินคณบดีครั้งต่อๆ ไปควรให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน    
ผลงานในตําแหน่งคณบดีกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่จะใช้ในการประเมินให้ชัดเจน  เนื่องจากผลการ            
ประเมินของคณบดีทุกคณะในครั้งนี้ได้คะแนนระดับดีมากทุกคน  จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่า                          
จุดแข็งและจุดอ่อนระหว่างคณะอยู่ตรงไหน 
 

3.2.2  เพ่ือพิจารณา 

(1) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 ระเบียบวาระที่  
3..2.2.(1)  ได้พิจารณาเห็นชอบการแบ่งกลุ่มของคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ             
ตามภาระงาน 5  กลุ่มภาระงาน  ดังนี้ 
  1.  งานบริหารและงานพัฒนา 
  2.  งานงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
  3.  งานบริหารงานบุคคล 
  4.  งานวิชาการ 
  5.  งานกิจการนักศึกษา 
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               และเห็นชอบโครงสร้างของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด (กลุ่มภาระงาน) ตามที่คณะ
กรรมการฯ เสนอ (รายละเอียดในเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี              
ครั้งที่ 11/2554 ระเบียบวาระที่  3.2.2 (1)  วันที่  29  พฤศจิกายน  2554  แนบระเบียบวาระนี้) 

2.  คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการ 
ประชุมครั้งที่  2/2554  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554  เพื่อพิจารณาเสนอบุคคลที่เป็นไปตาม              
โครงสร้างของคณะอนุกรรมการ ฯ  แต่ละกลุ่มภาระงานต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับตามที่คณะกรรมการ ฯ  เสนอต่อไป 

มติที่ประชุม       
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  จํานวน  5  ชุด  ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนา  ดังนี้ 
(1) ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   อนุกรรมการ 
(3) ผศ.อภิชาติ   พัฒนวิริยะพิศาล    อนุกรรมการ 
(4) นายอาดือนา   นิโด ประธานสภาคณาจารย์ ฯ อนุกรรมการ 
(5) ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
(6) เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  1  คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
(7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
 จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนา  
อาทิเช่น  การกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนฯ การกําหนดมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ 
การจัดตั้ง  ยุบรวบ และยกเลิกหน่วยงาน การรับสถาบันอื่นเข้าสมทบ  เป็นต้น  เสนอคณะกรรมการ 
จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาออกใช้บังคับ 

2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  ดังนี้ 

(1)  นางฉวีวรรณ   สุคันธรัต  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 

(3) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ์   กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  อนุกรรมการ 
 (4) นางศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
 (5) ผู้อํานวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
 และเลขานุการ  
 (6) เจ้าหน้าที่กองคลัง  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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(8) เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพย์สิน  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (9) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 

 จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับงานงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือ              
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เสนอ
คณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการ             
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 

(1)  นายแพทย์บรรจบ มานะกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  อนุกรรมการ 
 (3) นายพิชัย  สุขวุ่น         กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   อนุกรรมการ 
 (4) นายสมปราชญ์   วุฒิจันทร์  อนุกรรมการ 
 (5) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ  
 (6) เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 
จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล               

ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานวิชาการ  ดังนี้ 

(1)  รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์ กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย อนุกรรมการ 

 (3) ผศ.สมพร  โตใจ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  อนุกรรมการ 
 (4) รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์  อนุกรรมการ 
 (5) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ อนุกรรมการ 
        และงานทะเบียน และเลขานุการ  

 (6) เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่ 

 จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554  ลงวันที่  26 
ตุลาคม  พ.ศ.  2554) เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ 

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา  ดังนี้ 

(1)  นายวิชิต   สุวรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย อนุกรรมการ  
 (3) นายนิกร  บุญญานุกูล อนุกรรมการ  
 (4) นายสมพร  ศรีอาภานนท์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา อนุกรรมการ  
 (5) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา อนุกรรมการ 
 และเลขานุการ 

(6) เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (7) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  1  คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ 

 จัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับงานด้านกิจการ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสนอคณะกรรมการจัดทําร่างระเบียบและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 026/2554             
ลงวันที่  26 ตุลาคม พ.ศ.  2554)  เพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใช้บังคับ   
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
         -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  

                 เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2554)  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่  26  
กรกฎาคม  2554  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
และการผลิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2554) และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลกัสูตรดังกล่าวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและดําเนินการ 
เผยแพร่ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน               
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  (ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่                     
ศธ 0561/2389 ลงวันที่  24  สิงหาคม 2554) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีบันทึก 



 

 

12 
 

 

 

ข้อความที่ ศธ 0506(4)/14546 เรื่องส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ                
และการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2554)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  14 
พฤศจิกายน  2554  เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับประกาศ           
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  นั้น 
 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ          
และการผลิต ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อสังเกตและผ่านการพิจารณา          
ของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2554  แล้ว  จึงเสนอ             
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2554) ต่อไป 
  มติที่ประชุม 

เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต                       
(หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  2554) ตามที่มหาวิทยาลัยแก้ไขตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา 
   

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
                 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.    
                 2554) 
 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2553            
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช  
2553) เป็นหลักสูตรการศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี            
กับมหาวิทยาลัยการศึกษาครูกวางสี (Guangxi Teachers Education University) โดยการศึกษา             
ตามหลักสูตรดังกล่าว ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในชั้นปีที่ 1 และ 2  และไปศึกษา                       
ณ  มหาวิทยาลัยการศึกษาครูกวางสีในชั้นปีที่ 3 และ 4 และขณะนี้นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวกําลัง  
ศึกษาชั้นปีที่ 2  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่จะ
ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยการศึกษาครูกวางสีเป็น“Yunnan Normal 
University”และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว  
จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554)  ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา
หลักสูตรดังกล่าวจาก “มหาวิทยาลัยการศึกษาครูกวางสีเป็นมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล” ซึ่งผ่าน          
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่ 14  
ธันวาคม  2554  และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2554 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) โดยให้มีผลกับนักศึกษาที่เปิดรับตั้งแต่ภาค 
การศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป 
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 4.2.3 พิจารณาการขอขยายเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                 สุราษฎร์ธานีให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีหลักสูตร  สาขาวิชาที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตาม          
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
จํานวนหนึ่ง  แต่ยังมีหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ตามประกาศดังกล่าวอีกประมาณ  30  หลักสูตร  ซึ่งอาจดําเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ          
ตามประกาศดังกล่าว  ภายในปีการศึกษา  2555  ไม่ได้  และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัด           
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวม 
 สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่  22  ธนัวาคม  2554  ระเบียบ              
วาระที่ 6.1  จึงได้มีมติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการขอขยายเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร  และให้               
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอขยายเวลา 
ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไปจนถึงปีการศึกษา  2556 
 มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอขยายระยะเวลา          
ในการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552 จากเดิมให้ปรับปรุงให้สอดคล้อง           
กับประกาศดังกล่าวภายในปีการศึกษา  2555  เป็นปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวภายใน 
ปีการศึกษา 2556  

2. ให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เหลือให้แล้วเสร็จ  พร้อมเสนอ                 
หลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเฉลี่ยเดือนละ 5 – 6 หลักสูตร  
ตามความเหมาะสม  
 

 4.2.4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์แทนกรรมการที่ลาออก 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 020/2554  ลงวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2554)  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งที่ 10/2554  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  ได้มีมติเห็นชอบให้            
ขยายเวลาในการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ไปจนถึงวันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555          
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะเสนอ 
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สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้มีกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์จากผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์             
ในรายของ  นายอัคคกร  ไชยพงษ์  ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการดังกล่าว   
 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  2551 ข้อ 7   
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ว่าที่ร้อยตรีณฐภัทร   ถิรารางค์กูล   ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์                  
คณะนิติศาสตร์เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์แทนกรรมการที่ลาออก 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งตั้ง  ว่าที่ร้อยตรีณฐภัทร   ถิรารางค์กูล   ผู้แทนอาจารย์คณะนิติศาสตร์                  
เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์แทนกรรมการที่ลาออก 
 

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     
 ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจ            
ของสภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต            
และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554                  
ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา 
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา         
อนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม      
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 145  คน  และ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2554  เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม               
พ.ศ.  2554  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  20  คน  
 มติที่ประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจ              
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี                                              จํานวน  145   คน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  20  คน  ประกอบด้วย 
  -  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   10 คน  

-  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    6     คน  
-  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จํานวน    2     คน 

  -  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน    2    คน 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อ  เนื่องจากมีการ                  

อธิบายกระบวนการวิธีการวิจัยไม่สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย   
2. ควรแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะในเรื่องนั้นๆ  เพื่อตรวจรายละเอียดต่างๆ 
3. การผ่านความเห็นชอบเรื่องการอนุมัติให้ปริญญาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ              

และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ควรเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการก่อนเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  เพ่ือทราบกรอบอัตราเงินเดือนและหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง  การได้รับเงินเดือน 
                และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย   
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2554 “ระเบียบวาระที่  5.1 เพื่อทราบการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย” 
สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดหา
ข้อมูลกรอบบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  และการกําหนดเงินเดือน   ค่าตอบแทนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  และการกําหนดเงินเดือนค่าตอบแทนของบุคคลในตําแหน่งที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  จึงเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมติดังกล่าว ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ.  2554  
 2.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล               
เข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนกรณีผู้มีประสบการณ์  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน               
พ.ศ.  2554 
 3.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับค่าประสบการณ์ ลงวันที่  27  ธันวาคม  2553   

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือน                  
และการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของอาจารย์ประจําตามสัญญา ลงวันวันที่  24  มิถุนายน               
2553   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อทราบ   
มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรับสมัครอาจารย์  โดยบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อจูงใจคนที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นอาจารย์ และตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดเงื่อนไข 
ให้อาจารย์ประจําตามสัญญาที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้นั้น  ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ 
IELTS ไม่ต่ํากว่า 6.5   และ TOEFL ไม่ต่ํากว่า  550 จึงเป็นผลให้อาจารย์ประจําตามสัญญาส่วนมาก            
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ไม่สามารถบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้  และที่ประชุมได้พิจารณาแล้วพบว่าตามที่มหาวิทยาลัย            
ได้กําหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นเกณฑ์การพิจารณาที่มีเหตุผลตามที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ  กําหนดไว้  
เช่นกัน  และหากมหาวิทยาลัยบรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจะมีผลกระทบต่อคะแนน                    
การประเมินมหาวิทยาลัย  ซึ่งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยมีจํานวนน้อย  มหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้อง 
บรรจุบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกก่อน  และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบัน 
อุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.  2558 ด้วย 
  

 5.2  เพ่ือทราบผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม                  
พ.ศ.  2554 ได้มีมติเห็นชอบปฏิทินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  และ                  
ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  แจ้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทราบเพื่อดําเนินการจัดทํา                
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามปฏิทินดังกล่าว 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้จัดทํารายงานการบริหารจัดการด้าน                   
เทคโนโลยีสารสนเทศเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  ทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ               
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย 
มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา  และมีห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ               
กับจํานวนนักศึกษาตามรายวิชาได้ 

2. ให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคิดคํานวณความเหมาะสมของจํานวน            
นกัศึกษากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

3. ควรสร้างกระบวนการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้
ต่างๆ จากห้องสมุด  หรือค้นหาข้อมูลทางวิชาการผ่านทางระบบ Internet   

4. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัยและมีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อจํานวน
นักศึกษา  และให้มหาวิทยาลัยมีการศึกษาดูงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาเป็นที่ยอมรับ           
ในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อจะนําองคค์วามรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในด้านสถานที่  ระบบบริการ  และระบบ IT  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ชั้นนํามีการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ E-book ซึ่งมีข้อมูลจํานวนมากที่จัดเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งไม่
จําเป็นต้องมีขนาดพื้นที่ของห้องสมุดขนาดใหญ่ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 
6.1  พิจารณาแนวทางการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัย 
พิจารณาดําเนินการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการประชุมโดยใช้สื่อสารสนเทศ  มีฐานข้อมูล 
ที่สนับสนุนการตัดสินใจและการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้ 

2. ปรับปรุงปฏิทินแนวปฏิบัติในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 

    (1) การรายงานการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ไตรมาสที่ 1                      
ของปีงบประมาณ  ให้เปลี่ยนจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนมกราคม  

     (2) การรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ไตรมาสที่ 2  ประจําปีงบประมาณ  ให้เปลี่ยน            
จากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนเมษายน 

     (3) การรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  ไตรมาสที่  3  ปีงบประมาณ  ให้เปลี่ยนจาก              
เดือนกันยายนเป็นเดือนกรกฎาคม  และสําหรับไตรมาสที่ 4 จะเสนอในคราวเดียวกันกับการใช้จ่าย 
งบประมาณประจําปี  

3. ประธานเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนวทางในการกําหนดนโยบายของสภา 
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  โดยกําหนดกรอบนโยบาย  ดังนี้ 

     (1)  การหลอมรวมมหาวิทยาลัย 
    (2)  การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
    (3)  การสร้าง Corporate Social Responsibility (CSR) ให้กับชุมชน  เช่น  การอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน การอบรมสร้างอาชีพ  และส่งเสริมสนับสนุน
กิจการต่างๆ  ของชุมชน  เป็นต้น 
     (4)  การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

4. ควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาบุคลากร  เช่น  กําหนดเป้าหมายว่า                   
ในปีนี้จะส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญาเอกเท่าใดเพื่อเปรียบเทียบได้ว่าได้ดําเนินการสําเร็จตาม             
เป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ด้วย 
 5. ควรกําหนดนโยบายด้านวิชาการ  การวิจัย  โดยสภามหาวิทยาลัยจะมอบหมาย
คณะอนุกรรมการที่รับรับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ  ไปพิจารณาดําเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 6. สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําปี  2555  ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน วันที ่ เดือน สถานที/่จังหวัด หมายเหต ุ
1 อังคาร 24 มกราคม สุราษฎร์ธานี  
2 อังคาร 28 กุมภาพันธ์ สุราษฎร์ธานี  
3 อังคาร 27 มีนาคม กระบี่  
4 อังคาร 24 เมษายน สุราษฎร์ธานี  

5 อังคาร 22 พฤษภาคม สุราษฎร์ธานี  
6 อังคาร 26 มิถุนายน ชุมพร  
7 อังคาร 24 กรกฎาคม สุราษฎร์ธานี  
8 อังคาร 28 สิงหาคม ระนอง  
9 อังคาร 25 กันยายน สุราษฎร์ธานี  
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ครั้งที ่ วัน วันที ่ เดือน สถานที/่จังหวัด หมายเหต ุ
10 พุธ 24 ตุลาคม สุราษฎร์ธานี  
11 อังคาร 27 พฤศจิกายน สุราษฎร์ธานี  
12 พฤหัสบดี 27 ธันวาคม สุราษฎร์ธานี กิจกรรม SRU-SPIRIT  

 

หมายเหตุ :  1.  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันอังคารในสัปดาห์ที่ 3 และที่ 4 ของเดือน 
2. เดือนเมษายน  พ.ศ.  2555  ศึกษาดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานกับมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอ 
    

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2555  ในวันอังคาร ที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2555                     
เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

นายวรชาติ   การเก่ง                                    ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด 
 ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


