
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 13/2556

วันพุธ ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

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

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
10. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

14. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
19. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. 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. นางปทมาวดี  สําเนียงหวาน ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ผศ.ประสงค  หลําสะอาด รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1 , 4.2.3 และ 6.1
2. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1 และ 4.2.3
2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
3. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.1

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานกลาวแสดงความรูสึกในการทํางานรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหารมหาวิทยาลัย

และผูเก่ียวของและอวยพรปใหม 2557
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีโดยอธิการบดีและคณะผูบริหารไดไปศึกษาดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัย

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหวางวันท่ี 17 – 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 โดยไดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยเหอโจวในดานวิชาการ งานวิจัย  และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกําหนดจัดงาน SRU Spirit 2014 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดทํากิจกรรมตางๆ รวมกันเพ่ือสรางความสามัคคี  จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกทานรวมงาน
ดังกลาว
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 12/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคาร

ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 12/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหาร
ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 โดย
ใหแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และใหประธานคณะกรรมการ
จัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับไดตรวจสอบแกไขระเบียบใหสอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ สงขอบังคับฯ วาดวยการบริหารศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี พ.ศ. .... ใหประธานคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ (นายขจร  จิตสุขุมมงคล)
พิจารณาตรวจขอบังคับดังกลาวเรียบรอยแลว และนายกสภาฯ ลงนามในขอบังคับฯ วาดวยการบริหารศูนย
บมเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 เรียบรอยแลว และไดสงขอบังคับใหมหาวิทยาลัย
ทราบเพ่ือแจงศูนยบมเพาะธุรกิจ และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

นายกสภาฯ ลงนามในขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงขอบังคับให
มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแจงกองการเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ซึ่งเลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่ีประชุมถอนระเบียบวาระนี้เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
ใหบัณฑิตวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไขวารสารบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แลว  เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
วารสารบัณฑิตศึกษาตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงผูบริหาร (ลับ) และเลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระนี้
เปนวาระลับ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยออกคําสั่ง
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวน 4 ราย และไดเสนอขออนุมัติ
ทะเบียนตําแหนงไปยัง สกอ. เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติใหผูบริหารไดรับเงินประจําตําแหนง (ลับ) และเลขานุการ
สภาฯ ขออนุญาตท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนวาระลับ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดเสนอ
ขออนุมัติทะเบียนตําแหนงไปยัง สกอ. เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี  จํานวน 430 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
191 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ

สํานักงานสภาฯ  แจงกองนโยบายและแผนทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 5.2 เพ่ือทราบการรายงานผล การเบิกจายงบประมาณประจําเดือนตุลาคม

พ.ศ. 2556 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมติรับทราบ
สํานักงานสภาฯ  แจงกองนโยบายและแผนทราบมติสภาฯ แลว
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 003/2556 ลงวันท่ี
27 มิถุนายน 2556 และฉบับท่ี 007/2556 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 ไดพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาแกไข
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี
4/2556 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 และท่ีประชุมเห็นชอบใหเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป



5

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. ....

ดวยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 52 กําหนดให “คณาจารยพิเศษ
มีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้

(1) ศาสตราจารยพิเศษ
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(4) อาจารยพิเศษ
ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย

จากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย”
เพ่ือใหมีการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษของ

มหาวิทยาลัยตามมาตราดังกลาว คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ
และขอบังคับ

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 26
พฤศจิกายน 2556 ไดจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรปรับข้ันตอนและกระบวนการในการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย

พิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ โดยใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตอสภาวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับ เปนตน

2. การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ
ควรอนุโลมใชเกณฑตามขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556

3. ควรมีหลักเกณฑเก่ียวกับการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีชัดเจน และควรมีระบบในการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดีเดนเปนพิเศษใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
พิเศษ โดยไมผานการดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ
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4. การพิจารณาจัดทําขอบังคับฉบับนี้ควรพิจารณาโดยคํานึงถึงเจตนารมณการจัดทําขอบังคับ
วามีวัตถุประสงคเพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีได
ทําการสอนและถายทอดองคความรูใหแกนักศึกษาและชวยเหลือสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
ใหคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับไปพิจารณาปรับปรุง “ราง” ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอ
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

4.1.1 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบายกับ
แนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555
ไดออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ซึ่งประกอบดวยนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 5 ดาน  คือ

1. นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหาดานการผลิตบัณฑิต  พัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

2. นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหาดานการวิจัยพัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยี
3. นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหาดานการถายทอดความรู  การบริการวิชาการ

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหาดานการแขงขันในประชาคมอาเซียน
5. นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหาดานการบริหารจัดการ
ท้ังนี้  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการนํานโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ท่ี 003/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และท่ี 007/2556 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาทบทวนนโยบาย และแนวทางการพัฒนา
และแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ตามท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอเนื่องจากนโยบายและแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีดังกลาวไดใชมาระยะเวลา
1 ปแลว  สมควรท่ีจะพิจารณาทบทวนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางพัฒนาฯ  ดังกลาวสรุป  ดังนี้

1. คงนโยบายและแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ฉบับลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ไว

2. เพ่ิมเติมรายการในนโยบายฯ แตละดานรวม 12 ประเด็น  รายละเอียดแนบระเบียบวาระนี้
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่องนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพ่ิมเติม

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี เรื่องนโยบายกับ แนวทางการพัฒนา

และแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) เพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยกําหนด
ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556

เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 ไดกําหนดใหมีการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือให
สอดคลองกับการปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการตามท่ี ก.พ. กําหนด ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี
นร 1008.1/ว.20 เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง และงบประมาณแผนดินท่ี
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรโดย

1. กําหนดเปนบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด  ตั้งแตวันท่ี
1 มกราคม  พ.ศ. 2557

2. ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกอนวันท่ี 1
มกราคม  พ.ศ. 2557 ไดปรับเงินเดือนใหสูงข้ึนตามท่ีกําหนดไวในบัญชีเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จําแนกตามชวงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา

รายละเอียดตาม “ราง” ตารางการปรับบัญชีเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
(เปรียบเทียบกับเงินเดือนขาราชการ) และตารางชองเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีไดปรับตามคุณวุฒิของ
พนักงานตามคุณวุฒิของผูรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนจากสถานศึกษาท่ี
ก.พ. รับรอง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยกําหนด

มติท่ีประชุม
เห็นชอบการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจํามหาวิทยาลัยกําหนด

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

คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจหนาท่ี
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจําสวน
ราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม”
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กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน  ดังนี้

1. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา (ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
2. รศ.ดร.สุพักตร พิบูลย (ดานการศึกษา)
3. รศ.ดร.วันเพ็ญ  แกวปาน (ดานวิทยาศาสตร)
4. ผศ.ดร.วิพุธ  อองสกุล (ดานบริหารธุรกิจ)
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
3. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
4. รศ.ดร.สุพักตร  พิบูลย ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
5. รศ.ดร.วันเพ็ญ  แกวปาน ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
6. ผศ.ดร.วิพุธ  อองสกุล ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
หนาท่ี
1. กําหนดนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทํานุบํารุง -

ศิลปวัฒนธรรม
4. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามท่ีคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556
เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 มีมติใหรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภท
วิชาการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการ มารบัราชการสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี จํานวน 2 อัตรา  คือ
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1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 0149 (อัตราวางจากการอนุญาตให
ดร.มลฤดี  โอปมาวุฒิกุล สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โอนไป
รับราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556)

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา  ตําแหนงเลขท่ี 0121 (อัตราวางจากการอนุญาตให
ผศ.ดร.ชลนิดา อริยเดช  สาขาวิชาชีววิทยา  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โอนไปรับราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ  ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2556)

การรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งท่ี 11/2551 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 ไดมีมติ
กําหนดแนวทางการดําเนินการรับโอนโดยให “สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา... และเรงดําเนินการใหแลวเสร็จเร็วท่ีสุดภายในปงบประมาณนั้น”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรับโอนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 2 อัตราดังกลาว และแจงผลการรับโอนใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และแจงผล

การดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยทราบสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 0149
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 0121
และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณากําหนด

สาขาวิชาอ่ืนๆ ได นอกจากท่ีกําหนดขางตน  หากมีความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินการรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

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

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

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 137 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดนําเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 พิจารณา
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 12 คน
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การเสนอบันทึกขอความของบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่องเสนออนุมัติใหปริญญา  ควรใหอธิการบดี

ลงนามคนเดียว  เนื่องจากสภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว
มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 137 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 12 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

จํานวน 961,284,084 บาท ( เการอยหกสิบเอ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนสี่พันแปดสิบสี่บาทถวน) จําแนกเปน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 509,244,700 บาท (หารอยเกาลานสองแสนสี่หม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) และ
เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 452,039,384 บาท (สี่รอยหาสิบสองลานสามหม่ืนเกาพันสามรอยแปดสิบสี่
บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงานไดใชงบประมาณ สําหรับ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิตท่ีจะตอง
สงมอบตอสํานักงบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4

จากการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยจึงได
จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 ตั้งวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 เพ่ือรายงานการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและงบลงทุนจากงบประมาณ
ประจําป  พ.ศ. 2557 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมปใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานทีราบและให
ขอเสนอแนะตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคล

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดวยมหาวิทยาลัยมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 100 อัตรา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 และครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2556
เห็นชอบใหจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาว ดังนี้

1. สายวิชาการ
1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 10 อัตรา
1.2 คุณวุฒิระดับปริญญาโท 50 อัตรา
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2. สายสนับสนุนคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จํานวน 40 อัตรา
โดยดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกตามรายละเอียดตามบันทึกขอความ กองการเจาหนาท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี กจ 1360/2556 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 แนบระเบียบวาระนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได

ดําเนินการตอไป
มติท่ีประชุม
1. เห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
(1) สายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน 50 อัตรา มหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกอาจารย

ประจําตามสัญญาโดยการสอบเฉพาะในสาขาวิชา จํานวน 36 อัตรา  สอบคัดเลือกอาจารยประจํา
ตามสัญญารวมภายในคณะ จํานวน 10 อัตรา และประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก จํานวน 4 อัตรา

(2) สายวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 10 อัตรา มหาวิทยาลัยสรรหา/คัดเลือก
ตามความตองการของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากสาขาท่ีมีความจําเปน ขาดแคลนและตองพัฒนา

(3) สายสนับสนุน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จํานวน 40 อัตรา มหาวิทยาลัยดําเนินการ
คัดเลือกจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  โดยการประเมินผลงานของบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแบงเปน
3 สวน  คะแนนเต็ม 100 ดังนี้

(1) สอบสัมภาษณ 30 คะแนน
(2) สอบภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
(3) ประเมินจากผลงานทางวิชาการ 40 คะแนน (ตํารา  เอกสารประกอบการสอน วิจัย

บทความ ฯลฯ)

6.2 เพื่อทราบกําหนดการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ปการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดกําหนดจัดใหมีการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน  โดยจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 เปนตนไป ตามกําหนดการดังนี้
ภาคเรียนท่ี 1/2557 เปดภาคเรียนวันท่ี 11 สิงหาคม 2557 สอบปลายภาควันท่ี 24 – 28

พฤศจิกายน 2557 และ 1 – 4 ธันวาคม 2557
ภาคเรียนท่ี 2/2557 เปดเรียนวันท่ี 12 มกราคม 2558 สอบปลายภาควันท่ี 27 – 30 เมษายน

,1 พฤษภาคม และ 4 – 8 พฤษภาคม 2558
ภาคเรียนท่ี 3/2557 เปดเรียนวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 สอบปลายภาควันท่ี 20 – 24 กรกฎาคม

2558
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ
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6.3 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีประจําป
2557 ดังนี้

ครั้งท่ี วัน ท่ี เดือน สถานท่ี/จังหวัด หมายเหตุ
1 อังคาร 28 มกราคม สุราษฎรธานี
2 อังคาร 25 กุมภาพันธ สุราษฎรธานี
3 อังคาร 25 มีนาคม สุราษฎรธานี
4 อังคาร 29 เมษายน สุราษฎรธานี
5 อังคาร 27 พฤษภาคม สุราษฎรธานี
6 อังคาร 24 มิถุนายน สุราษฎรธานี
7 อังคาร 29 กรกฎาคม สุราษฎรธานี
8 อังคาร 26 สิงหาคม สุราษฎรธานี
9 อังคาร 23 กันยายน สุราษฎรธานี
10 อังคาร 28 ตุลาคม สุราษฎรธานี
11 อังคาร 25 พฤศจิกายน สุราษฎรธานี
12 อังคาร 23 ธันวาคม สุราษฎรธานี กอนงาน SRU Spirit

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 1/2557 ในวันอังคาร ท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


