
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 9/2561 

วันอังคาร ที่  18  กันยายน  พ.ศ.  2561   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

------------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายสมพร  ใช้บางยาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
11. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
12. ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

13. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

14. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

15. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

16. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อ.ธาตรี  คําแหง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
21. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  3.  นายจรูญ  อินทจาร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม   

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
4. นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  นายวิษณุ  แก้วมีวงศ์ นิติกร 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.21  
 2.  ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 4.2.7 
 3.  อ.ดร.เบญจวรรณ  คงขน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.8 
 4.  ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.10 และ 4.3.1 
 5. อ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.12 และ 4.3.1   
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 -ไม่มี- 
 

  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
1..มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ               

สุราษฎร์ธานี ในโอกาสท่ีได้รับรางวัล “โล่สามศร” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายแห่ง
เกียรติยศ มอบให้แก่บุคคลและหน่วยงานเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณ ที่ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

2. ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีกําหนดการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2561 ในวัน
พุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในปีน้ีมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

เกษียณอายุราชการ จํานวน 9 คน จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานตามกําหนดการ
ดังกล่าว 

3. ด้วยบริษัท พี.เค.พร็อพเพอร์ต้ี (เกาะสมุย) จํากัด ได้ฟ้องแพ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตามคดีหมายเลขดําที่ 730/2561 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เก่ียวกับสัญญา
จ้างบริหารจัดการที่ดินและอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว อําเภอเกาะสมุย จังหวัด                
สุราษฎร์ธานี เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ชําระเงินตามสัญญา  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ช้ีแจงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ชําระเงินตามสัญญา
ดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมาเมื่อมีการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ชําระเงินให้แก่
บริษัทดังกล่าวเน่ืองจากไม่มีข้อกฎหมายรองรับและนักศึกษามีจํานวนลดลง 

จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2561 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว  และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 8/2561  โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
1. หน้า 3 บรรทัดที่ 4 ให้ตัดความว่า “เน่ืองจากมีเรื่องร้องเรียน” ออก 
2. หน้า 6 บรรทัดที่ 23 แก้ไขจากคําว่า “ปรังปรุง” เป็น “ปรับปรุง”  

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 8/2561  ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผนดําเนินการต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่ประชุมมีมติเลือกและแต่งต้ัง ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร เป็นผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 019/2561 เรื่องแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้มหาวิทยาลัยแจ้ง
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ลง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งหน่วยงาน
และบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ  พ.ศ. .... และพิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ  พ.ศ. 
2561 และเห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2562 

นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบฯ ว่าด้วยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. 
2561 และประกาศสภาฯ เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งระเบียบ/ประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบ
แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ประชุม 
มีมติ 

1. อนุมัติแต่งต้ัง นายกฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน ต้ังแต่วันที่ 3  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

2. อนุมัติแต่งต้ัง นายบัญชา อาษากิจ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาดนตรี  ต้ังแต่
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

3. อนุมัติแต่งต้ัง นายเสน่ห์ บุญกําเนิด ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

4. อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวภควดี  รักษ์ทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

5. อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวถิรวรรณ  ทองวล ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้วและมหาวิทยาลัยฯ ออกคําสั่งฯ 
ที่ 2704/2561 เรื่องแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 
2561 และกองการเจ้าหน้าที่ได้ส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการชุมชนท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะอนุกรรมการตรวจแก้ไข
เอกสารหลักสตูรการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว และ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรไป สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2561) ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.. 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะอนุกรรมการตรวจ
แก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว 
และวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ส่งหลักสูตรไป สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ มติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และได้
ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว  (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 จํานวน 3,950 คน 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานัก 
ส่งเสริมวิชาการฯ ดําเนินการต่อไป (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.9 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนผู้ขอ
ลาออกจากตําแหน่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ เป็นกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 020/2561 เรื่องแต่งต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ทราบเพ่ือดําเนินการส่งคําสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 227 คน และระดับบัณฑิต ศึกษา จํานวน 28 คน 
   สํานักส่งเสริมวิชาการฯ  และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบ
รายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที ่27 มีนาคม 
             พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องการแต่งต้ังอาจารย์ประจําตามสญัญาเป็น 
             พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบ
วาระที่ 6.3..เรื่องการแต่งต้ังอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อ.ทศพร จินดาวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าหากอาจารย์ประจําตามสัญญาที่ได้
ส่งผลงานเพ่ือการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์เพ่ือปรับบุคลากร
เงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 การดําเนินการตามมติที่ประชุมของ
ระเบียบวาระน้ีอยู่ในระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
และขณะน้ีเวลาล่วงเลยมา 3-4 เดือน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ให้มหาวิทยาลัยติดตามการปรับปรุงเกณฑ์
ในการพิจารณาปรับบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ด้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
         -ไม่ม-ี 
ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการ  
                              ประชุมครั้งที่ 8/2561 

ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ขอรายงานการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังน้ี   

1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และจะนําเข้าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือนําส่งสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

2. ก.พ.ว. ได้ดําเนินการในการออกประกาศสาขาวิชาเพื่อให้ผู้ที่ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมีการ
ระบุสาขาวิชาที่สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว และเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 
น้ัน ประธาน ก.พ.ว. ได้บรรยายให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณาจารย์มีความ
เข้าใจในเรื่องการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้วมากขึ้น และจะต้องนําเข้าที่ประชุม ก.พ.ว. เพ่ือนําเข้าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ขณะเดียวกัน ก.พ.ว. ได้มีการประชุมออกแบบฟอร์มการประเมิน
ต่างๆ เพ่ือให้เข้ากับเกณฑ์การพิจารณาบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่  

และนอกจากน้ี ประธาน ก.พ.ว. ได้แจ้งข้อเสนอแนะที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยไปแล้วว่าเน่ืองขณะนี้มี
การฟ้องร้องคณะกรรมการ ก.พ.ว. ในกรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านการประเมินการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ทําให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการไม่รับการอ่านผลงานของผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการในกรณีที่ผลงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ว. กําหนด จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย
กําหนดในข้อบังคับว่าในกรณีที่ ก.พ.ว. และผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการน้ันได้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7)  

 

มหาวิทยาลัย หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบดูแลในการจัดหาทนายความและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว 

3. ได้พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ในกรณีการเผยแพร่งานวิจัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปนําเสนอผลงาน
ได้ในต่างประเทศ แต่ผลการวิจัยของอาจารย์ที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เมื่อได้มาสํารวจ พบว่ากระบวนการขอไปเสนอผลงานมีแต่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากทางมหาวิทยาลัย จึงได้
ปรึกษากับผู้อํานวยการสถาบันวิจัยฯ และได้มีและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการไปนําเสนอผลงาน 
รวมถึงการกลั่นกรองคุณภาพของหน่วยงานที่จัดประชุม 

4. ด้วยในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาลดลง ทําให้มีรายรับของมหาวิทยาลัยลดลงไปด้วย 
ทั้งยังเกิดปัญหาเร่ืองคุณภาพของอาจารย์และภาระงานของอาจารย์ ซึ่งอาจารย์บางท่านมีภาระงานน้อย       
จึงมีเวลาค่อนข้างมากในการทําผลงานทางวิชาการ แต่ในทางตรงกันข้ามอาจารย์บางท่านมีภาระการสอนมาก    
ทําให้ไม่มีเวลาการทําผลงานทางวิชาการ รวมถึงกรณีอาจารย์มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน                   
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดําเนินการจัดการในเรื่องน้ี รวมถึงการกํากับดูแลอาจารย์ให้มีคุณภาพในกรณี             
ที่ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําหนดให้ไม่ต้องมีการลงช่ือมาทํางานอาจจะมีผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์
ได้ 

5. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เป็นรายวิชาที่ค่อนข้างเป็นปัญหาเน่ืองจากมีนักศึกษาออกกลางคันจาก
รายวิชาดังกล่าวมาก จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการดูแลนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว 

6. การจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา ทําให้มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่าย
จํานวนมาก ทั้งที่มีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่มีภาระการสอนน้อย รวมถึงการสอนโดยวิธีการ
สอนแบบเดิมๆ ทําให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าสนใจ หรือการขาดความต่อเน่ืองในการเรียนกับอาจารย์             
จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 
 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -ไม่มี- 
                    

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ว่าด้วยการบรหิารงาน    
                      บุคคลสําหรับบคุลากรเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 งานวินัยและนิติการ กอง
การเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทํา “ร่าง”.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8)  

 

สําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.พ.ศ. .... โดยได้เสนอข้อบังคับให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ“ร่าง”ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออก
ใช้บังคับต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังน้ี ข้อ 6 (ง) (4) แก้ไขเป็น “ขาดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 6 (ก) และ (ข) (1) – (10)”  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากร
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
 

 4.2.2 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุน 
                  การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไม่มีระเบียบรองรับเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัย                  
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... และได้เสนอร่างระเบียบให้คณะกรรมการพิจารณา ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ....  
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... 
 3. คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้
บังคับต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหาร
จัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก พ.ศ. .... ข้อ 5.6.2 มหาวิทยาลัยจะหักค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่
ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ควรมีข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนประกอบด้วย 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561 

  

4.2.3 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทาํตาํราหรือ 
         หนังสือ พ.ศ. .... 
 เพ่ือให้มีระเบียบเพ่ือใช้สําหรับการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานีได้ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบตําราหรือหนังสือ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้จัดทํา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. 
.... และได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบฯ ดังน้ี 

1. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาร่าง
ระเบียบฯ และมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือ
หนังสือ พ.ศ. .... โดยให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตและเสนอแนะของสภาวิชาการ 

2. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือ
หนังสือ พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

3. คณะกรรมการบริหารโครงการตําราราชาภิเษก ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตํารา
หรือหนังสือ พ.ศ. .... 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทํา
ตําราหรือหนังสือ พ.ศ. .... 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ ให้มหาวิทยาลัยถอนระเบียบวาระน้ีเพ่ือไปแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดทําตําราหรือหนังสือ พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาวิชาการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 4.2.4 พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กําหนด “การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นที่ใช้ 
บังคับอยู่มาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.  2556 ข้อ 16 กําหนด “วิธีการประเมินค่างานข้าราชการเพ่ือ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน... และนําเสนอผลการประเมิน
ต่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดเพ่ิมกรอบตําแหน่ง” 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาผลการประเมินค่างานและการกําหนดระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10)  

 

เฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 22 ตําแหน่ง และมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและกําหนดกรอบ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ จํานวน 22 ตําแหน่ง  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 การเขียนค่าคะแนนเฉล่ียควรเขียนให้เป็นจํานวนเต็ม 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 22 ตําแหน่ง
  

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 
013/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้ออกประกาศเรื่องการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้กําหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง คุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และกําหนดวิธีการสรรหาฯ ดังน้ี 
 1. วันที่ 1 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครและยื่นเอกสารประวัติ ผลงาน และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 2. วันที่ 21 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
 3. วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พิจารณาเอกสารประวัติ ผลงานฯ ที่นําเสนอ และประกาศรายช่ือผู้
มีสิทธิสัมภาษณ์ 
 4. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธ์ิฯ 
 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาเอกสารประวัติ ผลงานฯ จากผู้สมัคร จํานวน 1 
ราย คือ นายวรชาติ  การเก่ง ปรากฏว่ามีคุณสมบัติ และผลงานฯ เป็นไปตามประกาศฯ จึงออกประกาศเรื่อง
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 27 
สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
8 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธ์ิฯ  จํานวน 1 ราย คือ นายวรชาติ  การเก่ง ผลการสัมภาษณ์ 
ผ่าน จึงออกประกาศเร่ืองรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 
 ทั้งน้ี ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระน้ี นายวรชาติ  การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
ออกจากห้องประชุม    
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังผู้ อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) ควรมีนโยบายให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่ามีการย้ายโอนระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11)  

 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง นายวรชาติ  การเก่ง ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   
 

  4.2.6 พิจารณาอนุมัติคาํขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ (เงินสะสมที่หักจากรายได้ร้อยละ 20)  
                  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที ่1 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน รายการ 
ก่อสร้างอาคารครุศาสตร์ จํานวน 1 หลัง วงเงิน 280,000,000 บาท ผูกพันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 
2562 โดยวิธีการงบประมาณ ผู้รับจ้างเสนอราคาที่ 275,240,000 บาท ประกอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องมาตรการดําเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
จึงดําเนินการเจรจาต่อรอง และผู้รับจ้างยินดีปรับลดวงเงินการก่อสร้าง โดยมีวงเงินการก่อสร้างที่ 
274,000,000 บาท และตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 23 
มหาวิทยาลัยต้องสมทบเงินรายได้ ร้อยละ 5  ของวงเงินก่อสร้าง รวมเป็นเงินที่ต้องสมทบ 13,700,000 งบ
ดังกล่าวเป็นงบประมาณแผ่นดิน ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2562 (งบแผ่นดิน 260,300,000 บาท และ
งบประมาณรายได้สมทบ 13,700,000 บาท) โดยจัดสรรแบ่งงวดเป็น 24 งวดงาน กําหนดแล้วเสร็จ 16 
พฤศจิกายน 2561  

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
จํานวน 184,256,000 บาท โดยคงเหลือการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 76,035,000 บาท 
โดยปัจจุบันการดําเนินการก่อสร้างมีการดําเนินงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จํานวน 20 งวดงาน เป็นเงิน 
189,060,000 บาท คงค้างจ่ายเป็นเงิน 4,804,000 บาท และคาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ 21 ภายในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561 จํานวน 16,440,000 บาท เพ่ือให้การบริหารการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน  
มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอเร่ืองคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ (เงินสะสมที่หักจากรายได้ร้อยละ 20) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1  ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ (เงินสะสมท่ีหักจาก
รายได้ร้อยละ 20) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จํานวน 13,700,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) สมทบการดําเนินการก่อสร้างอาคารครุศาสตร์ จํานวน  1 หลัง ต่อไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดทําร่างข้อบังคับ/ระเบียบเก่ียวกับเงินรายได้ และให้ครอบคลุมทั้งขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เงินรายได้     
 มติที่ประชุม 

 อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได้ (เงินสะสมที่หักจากรายได้ ร้อยละ 20) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จํานวน 13,700,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) สมทบการดําเนินการก่อสร้าง
อาคารครุศาสตร์ จํานวน  1 หลัง 
 

 4.2.7 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย ประจําป ี 
                  งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และจากการประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติ



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12)  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมี 
เงินรายได้ ดังน้ี (1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากแหล่งที่มาของงบประมาณ                
รายได้ 2 แหล่ง ดังน้ี  
 1. งบประมาณแผ่นดินจํานวน 816,383,300บาท (แปดร้อยสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพัน 
สามร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1.1 ภารกิจพ้ืนฐาน (Function)..จํานวน 702,708,100 บาท (เจ็ดร้อยสองล้านเจ็ดแสน 
แปดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)  

1.2 ภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)..จํานวน 74,139,100 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหน่ึงแสน 
สามหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

1.3 ภารกิจพ้ืนที่ (Area) จํานวน 66,536,100 บาท (หกสิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันหน่ึง
ร้อยบาทถ้วน) 
 2. งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 296,680,550 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนแปดหม่ืนห้า
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย  

2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 296,155,316 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสน               
ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)  

2.2 ค่าขายใบสมัครรับนักศึกษา จํานวน 291,760 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อย 
หกสิบบาทถ้วน) 

2.3 ค่าปรับหนังสือห้องสมุด จํานวน 234,474 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
ถ้วน) 
 3. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน  
59,648,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ในการประชุมคร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายนพ.ศ. 
2561 และคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแหล่งที่มาของรายได้ 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 1,113,063,850 บาท (หน่ึงพันหน่ึง
ร้อยสิบสามล้านหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และสํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 59,648,000 
บาท (ห้าสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) แล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จากแหล่งที่มาของรายได้ 2 แหล่ง รวมเป็นเงิน 1,113,063,850 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบสามล้านหกหม่ืน
สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และสํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 59,648,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านหกแสน
สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานัก
จัดการทรัพย์สิน กรรมการสภาฯ มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. หน้า 3 ควรมีข้อมูลโครงการ กิจกรรม  งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกัน และควรมีแผนการลดค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
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 2. สํานักจัดการทรัพย์สินอาจจะพิจารณาลดรายจ่ายในบางโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานแล้ว
ขาดทุนหรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น โครงการบริการรถรับ/ส่งนักศึกษา บุคลากร เป็นต้น 
 มติที่ประชุม 
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 1,113,063,850 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบสามล้าน 
หกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
 (2) สํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 59,648,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพัน               
บาทถ้วน) 
  

4.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ปีการศึกษา 
                  2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบนัและสาํนัก  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ ระดับสถาบันและสํานัก  และระดับมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งฯ ที่ 
1629/2561 ลงวันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กําหนดให้มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและทํา
การประเมินคุณภาพภายในทุกปี  และกฎกระทรวง  ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560ฯ ได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ในระหว่างวันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
และประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน ในระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามเกณฑ์ สกอ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จึงขอเสนอรายงานผล                   
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสํานัก/สถาบัน  
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2560  ดังน้ี 
 1. ระดับคณะ 
  1.1 คณะครุศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.67  (ระดับดีมาก) 
  1.2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.33  (ระดับดี) 
  1.3 คณะนิติศาสตร์  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.22  (ระดับดี) 
  1.4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.08  (ระดับดี) 
  1.5 คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.06  (ระดับดี) 
  1.6 คณะพยาบาลศาสตร์ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.96  (ระดับดี) 

 1.7 วิทยาลัยนานาชาติฯ ผลการประเมนิเฉล่ียทุกองคป์ระกอบ  3.81  (ระดับดี) 
2. ระดับสํานัก/สถาบัน 
 2.1 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินเฉลี่ยทกุองค์ประกอบ  4.89  (ระดับดีมาก) 
 2.2 สํานักวิทยบริการฯ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.88  (ระดับดีมาก) 
 2.3 บัณฑิตวิทยาลัย  ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.25  (ระดับดี) 
 2.4 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  4.11  (ระดับดี) 
 2.5 สํานักงานอธิการบดี ผลการประเมนิเฉล่ียทุกองคป์ระกอบ  4.11  (ระดับดี) 
 2.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลการประเมนิเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ  3.56  (ระดับดี) 
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และสําหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2560  ระดับหลักสูตร 
รายละเอียดดังผลการประเมนิตามเอกสารแนบระเบียบวาระน้ี 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันและสํานัก 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ควรให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็น

เรื่องที่สําคัญมากสําหรับนักศึกษาพยาบาล ดังน้ันคณะจึงควรดําเนินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ควรมีการติดตามอาจารย์ในการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในกรณีการ
ไปศึกษาต่อเกินเวลาที่กําหนด 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการและดูแลนักศึกษา เพ่ือป้องกันการออกกลางคันของนักศึกษาปี 1 
และปี 2  

4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการตีพิมพ์เผยแพร่                
ตามเกณฑ์มากกว่าการไปนําเสนอผลงาน 

5. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการบริการวิชาการที่สามารถทํารายได้ให้ทางมหาวิทยาลัยได้ 
6. มหาวิทยาลัยควรมีการควบรวมสาขาวิชาที่มีเน้ือหาลักษณะใกล้เคียงกัน 
7. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้คณะสร้างแผนการปฏิบัติงานและเสนอให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ 
8. มหาวิทยาลัยควรควบคุมจํานวนการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งควรเน้นให้

อาจารย์ประจํามีภาระการสอนให้ครบตามที่กําหนด 
 มติที่ประชุม   
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบันและสํานัก 
 

 4.2.9 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน  
พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1. นางเบญจมาส  เปาะทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6802 
บริหารธุรกิจ 
 2. นางสาวภรณ์พักตรา  ศักดา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเท่ียว อนุมัติการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 6802 บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา 
680212 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
   สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบ                   
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามท่ีเสนอ 
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาม
เสนอ  
 มติที่ประชุม   
 1. อนุมัติแต่งต้ัง  นางเบญจมาส  เปาะทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา 6802 
บริหารธุรกิจ  ต้ังแต่วันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 2. อนุมัติแต่งต้ัง นางสาวภรณ์พักตรา  ศักดา ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา 6802 
บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา 680212 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

  4.2.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า “หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ            
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ทําบันทึกเสนอปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยได้
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เพ่ือ
พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 

2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 เห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ ผศ.ดร.
อรุษ  คงรุ่งโชค, อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ และ อาจารย์ ดร.พิมพ์แพร  ศรีสวัสด์ิ เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ต่อสภาวิชาการ 
 3. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้
เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และกรณีเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามท่ี
เสนอ   
 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
   1.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ดร.อรณิช เผือกคง ทดแทน ผศ.ดร.จิตสอางค์  
ตรัยพรวรยุตก์ เน่ืองจากลาออกจากตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
   1.2 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน ทดแทน อาจารย์
เนตรนภา  เรืองภาณุพันธ์ เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 
   2.1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ ดร.จีรติ พูนเอียด ทดแทน อาจารย์ 
จิตรี  ไทรทอง เน่ืองจากคุณวุฒิไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 
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   2.2 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ อาจารย์ ดร.มัลลิตา ชูติระกะ ทดแทน อาจารย์
ณิษา  จารุสิริชัย เน่ืองจากลาออก 
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    3.1 เพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ 
อาจารย์ ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสด์ิ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 4.2.11 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย  
           แทนผู้พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ตามคําสั่งสภาฯ ที่ 015/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
มีมติเห็นชอบออกประกาศเรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการเพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ 
 2. ผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือ 
 3. วิธีการเสนอช่ือ กําหนดให้ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการฯ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สํานักงานคณบดีคณะ/วิทยาลัย และ ณ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 
ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลประวัติของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเสนอช่ือฯ 
จํานวน 46 คน และได้ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการ
เสนอชื่อที่มีค่าคะแนนความถ่ีสูง จํานวน 12 รายช่ือ และคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกรายช่ือผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือจาก 12 ราย ให้เหลือ 4 ราย จากนั้นคณะกรรมการฯ มีมติให้เสนอช่ือ อาจารย์ธวัช  บุญนวล ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ฯ  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ัง  อาจารย์ธวัช  บุญนวล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  18 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 

4.2.12 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
         สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน                   
พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 17)  

 

คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทําแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน  40  คน 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2561 จํานวน  40  คน 
 

4.2.13 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนและที่ปรกึษากองทุนพฒันานักศึกษา  มหาวิทยาลยั 
          ราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี 
ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557 หมวด 2 

ข้อ 8 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต้ังต้ังคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุนจากการเสนอของ
อธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษาฯ ตามบันทึกข้อความ สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 14 
กันยายน พ.ศ. 2561  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนและที่ปรึกษากองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย 
  1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ประธาน 
  1.2 นายธนวัฒน์  พันธ์ุโกศล  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
  1.3 นางสาวกาญจนา เผือกเดช  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ  
  1.4 นางสมบูรณ์  สุวรรณบุตร  บุคคลภายนอก    กรรมการ 
  1.5 นางเพ็ญจันทร์  ชูพงศ์  บุคคลภายนอก    กรรมการ 
  1.6 คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้แทนคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ 
  1.7 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ผู้แทนคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ 
  1.8 รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
  1.9 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.10 ผู้อํานวยการกองคลัง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.11 ผู้จัดการกองทุนพัฒนานักศึกษา      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 2. ที่ปรึกษากองทุน ประกอบด้วย 
  2.1 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    ประธานที่ปรึกษา 
  2.2 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ    ที่ปรึกษา 
  2.3 รองอธิการบดี        ที่ปรึกษา 
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  2.4 คณบดี         ที่ปรึกษา 
  2.5 ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน       ที่ปรึกษา 
 ให้คณะกรรมการกองทุน มีหน้าที่ดังน้ี 
 (1) ระดมทุนและจัดกิจกรรมในการระดมทุนเข้ากองทุน 
 (2) กําหนดหลกัเกณฑ์ หรือระเบียบในการบริหารกองทุนและบริหารกองทุนให้เป็นไป               
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (3) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินกองทุน โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 (4) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และหรือนําเงินและทรัพย์สินของกองทุนไปหาผลประโยชน์ 
 (5) กําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีของกองทุน และรายงานผลการตรวจสอบให้
สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิน้ปีบัญชี 
 (6) พิจารณาแผนงาน หรือโครงการประจําปีเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน 
 (7) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้อุปการคุณของกองทุน 
 (8) แต่งต้ังอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
มอบหมาย 
 (9) แต่งต้ังผู้สอบบัญชีกองทุน 
  (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เก่ียวกับกองทุนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
           

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของ                 
สภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ                   
ในการประชุมครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2554  ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและ
ระดับอนุปริญญา  

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 110 คน 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาการอนุมัติให้ปริญญา จํานวน 7 ราย โดยให้ปรับแก้
บทคัดย่อตามข้อเสนอแนะของกรรมการก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย คือ นายประเชิญ พันธ์ุ
อร่าม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําการจัดการศึกษา และ นางสาวระพีพรรณ  
ด้วงอินทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากการติดตาม ตรวจสอบ 
พบว่านักศึกษาท้ัง 2 ราย อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับแก้บทคัดย่อ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
อนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
 



(:r srrun'l:d:cqrdRlxt4linara'u:rtdgq:runiori r,trh 1 9)

lfidrJ:vql
anr:fiariilura'u'r oqffihfilSrgrgr :vrYurJiryryrni ,iruru 110 nu uav:vd'uuirufinfinur

oluru 5 nu

:sriiourr:sd s rdo.:rauordan:ru
q td
-tl[J-

:vriiuun:cii o rdardur

6nilrqlna1 15.30 u.

/aT
urar:ffi nr:rrir

{oar:ramunr:U:vqu

6.1 tj:vquanrlniileJra'ur nfod rc/2s6ttufudrnr: fi :o qarnil il.fl. 256t tta.t
13.00 u. ru #o.rrJ:vq!:rtnqnd E 4u s ornr:drfnmuo6nr:ud iluriilulder:.rrrygE:1*nforfi

9L'
oror:tirdud qvrola

{n:ro:rulrunr:il:vqu


