
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 6/2556

วันอังคาร ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
7. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

11. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
12. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยอาดือนา  นิโด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

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

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
8. 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. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
6. นางสาวกัญญารัตน  แสงสุวรรณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ผศ.สมพร  โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3 และ 4.2.4
2. ผศ.โสภณ  บุญล้ํา อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3
3. อาจารยสุเชฐ  ศรีทอง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
4. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
5. ผศ.ดร.พรรณอร  อุชุภาพ อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
6. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เฝารับเสร็จ ฯ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ในวโรกาสเสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตจังหวัดภาคใต ประจําป 2556 ในระหวางวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 ณ หอประชุม
วชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และขอเชิญรวมเปนเกียรติ  และแสดงความชื่นชมยินดี
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แกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร ท่ี 28
มิถุนายน พ.ศ. 2556

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ไดรับจัดสรรเปนเงินจํานวน 519.6 ลานบาท ซึ่งเปนงบประมาณท่ีไดรับเปนอันดับ 4
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหงท่ัวประเทศ เปนมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากกวาปงบประมาณท่ีผานมาในลําดับท่ี 6 เปนเงินจํานวน 76.5 ลานบาท
และเปนมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดในภาคใต

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 5/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวัน

อังคาร ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 20 ระเบียบวาระท่ี 5.1 ใหตัดขอความความเปนมาของระเบียบวาระเดิมออก และเขียน

ความเปนมาท่ีเปนหลักการและเหตุผลการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน  สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) พ.ศ. 2556 ดังนี้

“เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจ  และสังคมในปจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว  จึงทําใหคาใชจายในการจัดการศึกษาตามโครงการ กศ.บท. เพ่ิมสูงข้ึน มหาวิทยาลัยจึงมี
ความจําเปนตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันเพ่ือให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน  สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน (กศ.บท.) พ.ศ. 2556”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 5/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 5/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะ กรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สภามหาวิทยาลัยฯ ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เรียบรอยแลว และฝายเลขานุการ
สภาฯ ไดสงขอบังคับใหมหาวิทยาลัยทราบแลว และเลขานุการสภาฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ แตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 6/2556
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ซึ่งท่ีประชุมไดลงมติลับ และแตงตั้ง  ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ  อาจารยสมพร ศรีอาภานนท  และอาจารย
พิชัย  สุขวุน  เปนกรรมการนับคะแนน  ซึ่งผลการลงมติลับ ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป 2556 ดังนี้

1..พระครูประภาตธรรมคุณ  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา

2..นายพาที   สารสิน  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
แขนงวิชาธุรกิจการบิน

3..ศ.ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน  ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาวะผูนํา
การจัดการศึกษา

4..ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณบดีคณะมนุษยศาสตร ฯคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ คณบดีคณะ

ครุศาสตร และคณบดีคณะ นิติศาสตรทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยไดแจงบุคคลท่ีไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป 2556 ทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กรณี  รองศาสตราจารยสุณีย  ลองประเสริฐ ซึ่งท่ีประชุมมีมตใิหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดจํานวน ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการเพ่ือตอเวลาราชการ ประสานกับ รศ.สุณีย ลองประเสริฐ ใหสงผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม และหรือ
ดําเนินการเพ่ือใหการพิจารณาภาระงานและผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 5 และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน ตัวบุคคลและแนวทางสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการเพ่ือตอเวลาราชการทราบมติสภาฯ แลว
และ รศ.สุณีย  ลองประเสริฐ ไดรับทราบมติสภาฯ แลว จึงขอยกเลิก การขอตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามบันทึกขอความของคณะวิทยาการจัดการ ท่ี 0610 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม
2556

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบอัตราการจายคาตอบแทนรายเดือนสําหรับผูดํารง
ตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ กรณีตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบอัตราการจาย
คาตอบแทน รายเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ กรณีตําแหนงรองอธิการบดี  ดังนี้

1. รองศาสตราจารยปราณี  เพชรแกว เดือนละ 100,000 บาท
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร พูนเอียด เดือนละ 100,000 บาท
โดยคาตอบแทนดังกลาวรวมคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงบริหาร คาตอบแทนประจําตําแหนง

วิชาการ คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง  คาตอบแทนตามโครงการเฉพาะ และ
คาตอบแทนอ่ืนๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ๆ ไวดวยแลว ท้ังนี้ จนกวาจะมีระเบียบ
ใหมใชบังคับ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบกอง
การเจาหนาท่ี และกองคลังดําเนินการเรียบรอยแลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลกัสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี
30 มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)
โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบ
วาระท่ี 4.2.4

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.4
ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ยุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.4
ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะวิทยาศาสตรฯ ทราบมติ สภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.7
ระเบียบวาระท่ี 4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะครุศาสตรทราบมติสภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตามขอ
เสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี
30 มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.10 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.9
ระเบียบวาระท่ี 4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมตสิภาฯ  เพ่ือแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของสภาฯ และเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ตามคําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0674/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.12 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทยธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 4.2.4
ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุม

มีมตเิห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 787 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 18 คน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือดําเนินการ

ออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
ปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-
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3.2.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ซึ่งใชบังคับมาเปนระยะเวลา 8 ป สมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน  ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยรวมอยูดวยซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะทดแทนอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดในอนาคต

ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะองคประกอบ
และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2555 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555) ในการประชุมครั้งท่ี
3/2556 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556 และครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ไดจัดทําราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดอภิปรายการพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... แบงเปน 2 ประเด็น
ดังนี้

1. ควรแกไขวิธีการไดมาของกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยในขอ 5 (4) และ (5)
ซึ่งไมควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน มาดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 5 (4) และ (5) โดย
กรรมการดังกลาวควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. เห็นชอบวิธีการไดมาของกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยในขอ 5 (4) และ (5)
เนื่องจากการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน มาดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 5 (4) และ (5)
เปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของไดมีสวนรวมในระดับหนึ่งและจะทําใหไดมาซึ่งบุคคลท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล

มติท่ีประชุม
มอบคณะกรรมการจัดทํารางระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปพิจารณา

ทบทวนและมีมติใหชดัเจนในการเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยเฉพาะความในขอ 5 วรรคสี่
“ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตาม (4) และ (5)”

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

(1) การพัฒนาอาจารยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
ดวยตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการจัดลําดับการพัฒนา

ทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการขอตําแหนงทางวิชาการเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญของคุณภาพอาจารย
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และอาจารยท่ีสรางสรรคงานวิชาการจะมีความรูในเชิงวิชาการสูงท่ีจะสามารถไดรับการเลื่อนข้ันในระดับ
วิชาการท่ีสูงข้ึนดวย สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังนี้

1. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการดวยการใหรางวัล
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ
3. สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยท่ีมีการตีพิมพเผยแพรหรือสามารถนํามาลงตีพิมพในวารสาร

ทางวิชาการได และเปนงานวิจัยท่ีเนนการรับใชสังคม ตามจุดมุงหมายของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
4. ใหกองการเจาหนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนโดยจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการขอตําแหนง

ทางวิชาการ  และกําหนดระยะเวลาการดําเนินการของหนวยงานรับผิดชอบและพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการฯ ในแตละข้ันตอน

5. ใหอาจารยท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ือสรางองคความรู
และความเชี่ยวชาญจากงานวิจัย

นอกจากแนวทางขางตนแลวมหาวิทยาลัยควรใชวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรท่ีจะกําหนดแนวทาง
สนับสนุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนในมหาวิทยาลัยดวย

มติท่ีประชุม
รับทราบ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ดวยสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ไดออก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2547 กับขอบังคับฯ วาดวยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ
ไมมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ตามความในมาตรา 39
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

เพ่ือใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินดังกลาว ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรรหาบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและนายก
สภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามแตงตั้ง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย  ดังนี้
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1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธานกรรมการ
2. รศ.ปราณี   เพชรแกว ผูแทนกรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง กรรมการ

ตามมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

3. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ ผูแทนกรรมการสภาฯ คณาจารยประจํา กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
5. อาจารยศุภชัย   ดําคํา หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

และเลขานุการ
8. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
9. เจาหนาท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี : ดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือนายกสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” ตามความ
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
จากหลักสูตรกลางของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนเปน “หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ซึ่งมหาวิทยาลยัไดเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว ภายในปการศึกษา
2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18
มกราคม พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 17
พฤษภาคม 2556
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระนี้ออกไป

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

1. เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปน
ในการวางแผนหลักสูตรในดานตางๆ  ไดแก

(1) สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(2) สถานการณทางการเมือง
(3) สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี  จึงไดจัดทําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว
ภายในปการศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 4
เมษายน พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนระเบียบขอบังคับ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 17
พฤษภาคม 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรมีบทสรุปสําหรับผูบริหารท่ีอธิบายความ เก่ียวกับหลักการและเหตุผลการออกหลักสูตรใหม

ประมาณ 1 หนากระดาษ
2. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรพ้ืนท่ีทําฟารมเลี้ยงสัตวเพ่ือใหนักศึกษาฝกประสบการณจริง  และ

สามารถถายทอดความรูเรื่องการเลี้ยงสัตวใหแกประชาชนได
3. ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรมกับความม่ันคงทางดานอาหาร หรือบูรณาการ

เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระดังกลาวในรายวิชาท่ีมีอยูแลวในหลักสูตร
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) โดย

แกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2549) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว  ภายในป
การศึกษา 2555

จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 4
เมษายน   พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การแกไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี
0675/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ตลอดจนระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ
ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
หนา 11 ใหตรวจสอบงบประมาณรายรับ/รายจายใหถูกตอง
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน
2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ขอ 10 กําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว
ภายในปการศึกษา 2555
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จากกรณีดังกลาวประกอบกับเพ่ือใหหลักสูตรสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 4
เมษายน  พ.ศ. 2556 จึงไดพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) โดยใหแกไขหลักสูตรดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแกไขเอกสารหลักสูตร
การศึกษาท่ีสภาวิชาการแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 0675/2555 ลงวันท่ี 30
มีนาคม 2555 ไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรดังกลาว เพ่ือใหถูกตองสมบูรณเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดจน
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ  ครั้งท่ี
6/2556 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ไดศึกษาตอ

ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  โดยใหสามารถเทียบโอนหนวยกิตได
2. ควรใหทํางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะผูเรียน
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2551 เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศ  มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. หนา 11 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แกไขเปน “ไมนอยกวา 33”

จํานวนหนวยกิต แกไขเปน “ไมนอยกวา 123”
2. มหาวิทยาลัยควรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของหลักสูตรนี้  เพ่ือนํา

ความรูไปพัฒนาทองถ่ิน
3. มหาวิทยาลัยควรมีระบบการติดตามประเมินผลการทํางานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

ในหลักสูตรนี้วาไดมีการนําความรูไปใชในการพัฒนาทองถ่ินไดเปนรูปธรรมเดนชัดหรือไม
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2556) โดยแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภา
วิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
ใหปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณา
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 112 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 7 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 112 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 7 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ไตรมาส 2 ตั้งแต 1 มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2556)
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

จํานวน 867,502,414 บาท (แปดรอยหกสิบเจ็ดลานหาแสนสองพันสี่รอยสิบสี่บาทถวน) จําแนกเปนงบ
ประมาณแผนดิน จํานวน 443,144,200 บาท (สี่รอยสี่สิบสามลานหนี่งแสนสี่หม่ืนสี่พัน สองรอยบาทถวน)
และเงินรายไดมหาวิทยาลยั จํานวน 424,358,214 บาท ( สี่รอยยี่สิบสี่ลานสามแสนหาหม่ืนแปดพันสองรอย
สิบสี่บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงาน ไดใชงบประมาณ
สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิต
ท่ีจะตองสงมอบตอสํานักงบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจํารายเดือน ไตรมาส และปของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ในแตละไตรมาส บัดนี้สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัย
จึงไดจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 ไตรมาส 2 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม
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พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือรายงานการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานีทราบและใหขอเสนอแนะตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  แทน
ผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 018/2556 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2556) ไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทน ผศ.สมพร  โตใจ ซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  โดยดําเนินการ
ดังนี้

1. ออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เรื่อง
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  แทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2556 เพ่ือดําเนินการดังตอไปนี้

(1) กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
(2) สมัครเขารับการเลือกตั้ง  ระหวางวันท่ี 7 – 9 พฤษภาคม 2556 มีผูสมัคร 2 คน

คือ นายชาญชัย  ชูทุงยอ  และ  นายสมมาส  เสงสุย
(3) ออกเสียงเลือกตั้ง วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556

2. ประกาศผลการเลือกตั้ง วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 โดยผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ไดแก นายชาญชัย ชูทุงยอ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.3 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  ภาคปกติ

ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรและโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  กับ Yunnnan  Normal  University สาธารณรัฐประชาชนจีน กําหนดใหการจัดการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  ใหนักศึกษาเรียนปท่ี 1 และปท่ี 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  และในปท่ี 3 และปท่ี 4 ณ Yunnnan  Normal  University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ขอตกลงตามโครงการความรวมมือดังกลาว  นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ขณะศึกษา
ชั้นปท่ี 3 และปท่ี 4 ขณะศึกษา ณ Yunnnan  Normal  University ปการศึกษาละ 13,000 หยวน
(คิดเปนเงินประมาณ 65,000 บาท) แบงเปน 2 ภาคเรียนๆ ละ 32,500 บาท  แตประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
และสาขาวิชาดนตรีสากล  ภาคปกติ  พ.ศ. 2553 กําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน
สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 22,000 บาท  และ
ภาคฤดูรอน  ภาคเรียนละ 12,000 บาท
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เพ่ือใหโครงการความรวมมือดังกลาวไดดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย  คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2556 จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน  ภาคปกติ โดยกําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554) กรณี
เรียนชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2 คงเก็บคาธรรมเนียมเทาเดิมแตเพ่ิมคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียน
กรณีศึกษา ณ Yunnnan  Normal  University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามขอตกลงโครงการ
ความรวมมือ) ภาคเรียนละ 32,500 บาท

จึงแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 รายงานขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา จํานวนอาจารยและความพรอม

ของสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประจําปการศึกษา 2556

ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน
พ.ศ. 2556 มีมติใหมหาวิทยาลัยรายงานขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา จํานวนอาจารย  และ
ความพรอมของสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงไดจัดทํารายงาน
ขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา จํานวนอาจารย และความพรอมของสถานท่ีในการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ประจําปการศึกษา 2556 เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
และใหขอเสนอแนะ

มติท่ีประชุม
รับทราบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรเปดสอนสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของผูประกอบการ  และสอดคลอง

กับสถานการณเศรษฐกิจและสังคม  เชน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
และควรยุบรวมสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษานอย โดยศึกษาขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตดวย

2. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหองปฏิบัติการเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยควรจัดรถบัสสงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปยังอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  ในเวลา

19.00 น. (หลังเลิกเรียนคาบเรียนสุดทาย)

6.2 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  ณ  มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
และหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ีกําหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย การกํากับมาตรฐาน
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การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เปนตน  ดังนั้นการศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศและโดยเฉพาะประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนา
ดานการบริหารจัดการทางการศึกษาและการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย  จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะเพ่ิม
ประสบการณในการนํามาประยุกตใชในการกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับ
และสามารถแขงขันไดในระดับสากล  จึงเห็นควรใหมีโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในระหวางวันท่ี 6 – 13
กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 7/2556 ในวนัพฤหัสบดี ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เวลา 10.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


