
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  11/2551 

วันพฤหสับด ีที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.  2551  เวลา  13.00 น. 
ณ ห้องผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

3. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

4. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

7. นายสมพร  ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่  กรรมการ 

8. นางอร่ามรัศมิ ์ ด้วงชนะ รองอธิการบดแีทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั                                

 สรุาษฎร์ธานี กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่  กรรมการ 

9.   รศ.ปราณี   เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

10. รศ.ดร.ธงชยั  เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

11. นายชยัราช  จลุกลัป์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

12. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

13. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

14. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ลาประชมุ 

2. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ  ลาประชมุ 

4. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ  ลาประชมุ 

6. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 



  

7. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

8. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร ลาประชมุ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายบรรเจิด  เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. นางสาวกตัตกิา  สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3. นายวรชาต ิ การเก่ง ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นางวริศรา  สมเกียรตกิลุ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  หลาํสะอาด  ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการฯ 

       ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.1 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 -ไมมี่- 

  เร่ืองท่ีประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งท่ีประชมุทราบ 

1. อธิการบดีได้เข้าร่วมประชมุทางวิชาการ ประจําปี 2551 เร่ือง มหาวทิยาลยัในกํากบัของรัฐ     

: การบริหารจดัการ  เม่ือวนัท่ี  8 - 9  ธนัวาคม  2551  ณ มหาวทิยาลยัแมโ่จ้   จงัหวดัเชียงใหม ่  โดยเป็น

การประชมุอธิการบดีทัว่ประเทศ สาระการประชมุครัง้นีก้ลา่วถงึบทบาทของสภามหาวทิยาลยัในกํากบั 

ของรัฐในการบริหารจดัการ  ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระนี ้ 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีและองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ร่วมประชมุ

จดัทําโครงการความร่วมมือเพ่ือพฒันาและสนบัสนนุให้โรงเรียนบ้านดอนเกลีย้งซึง่อยูใ่นสงักดัองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยั  โดยจะได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ดงันี ้

1) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   จํานวน  3  คน   

2) องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   จํานวน  2  คน  

3) โรงเรียนบ้านดอนเกลีย้ง    จํานวน  2  คน   

  ทัง้นีน้โยบายความร่วมมือในการพฒันาเพื่อให้โรงเรียนดงักลา่วเป็นโรงเรียน  4  ทนัสมยั  คือ 

1) ผู้บริหารทนัสมยั 

2) ครูทนัสมยั 

3) หลกัสตูรทนัสมยั 



  

4) กระบวนการเรียนการสอนทนัสมยั 

  เม่ือดําเนินการจดัทําโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วมหาวทิยาลยัจะนําเสนอสภามหาวิทยาลยัทราบตอ่ไป 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 10/2551 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 10/2551  ซึง่ประชมุ               

เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี   6  พฤศจิกายน  2551  โดยไมมี่การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 10/2551 

3.1   ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 10/2551  ดงันี ้
  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาเลือกผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

สภามหาวิทยาลยัฯ  ใช้วธีิการ

ลงคะแนนโดยวิธีลบั  ปรากฏผล    

การลงคะแนน  ผู้ ท่ีได้รับการพิจารณา

เลือกเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

อธิการบดีฯ ได้แก่  ผศ.ดร.ณรงค์  

พุทธิชีวนิ  และนายกสภา

มหาวิทยาลยัฯ  จะดําเนินการ       

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

ตอ่ไป 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งผลการเลือกผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยั      

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ให้บคุคลท่ี

คณะกรรมการสรรหาฯ คดัสรรเสนอ 

สภามหาวิทยาลยัฯ ทัง้ 3 คน ทราบ 

2. นายกสภามหาวิทยาลยัฯ  ได้

ดําเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ ผศ.ดร.ณรงค์   

พุทธิชีวนิ ดาํรงตําแหน่งอธิการบดีฯ 

ผา่นเลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษาแล้ว และสํานกัสง่เสริม

และพฒันาสมรรถนะบคุลากร  

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ได้ลงรับท่ี 9074  ลว. 12 พฤศจิกายน 

2551 แล้ว 
 

5.2  พจิารณาแตง่ตัง้ผู้ รักษาราชการ

แทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี 

 

 

 
 

1.  สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  
พุทธิชีวนิ  รักษาราชการแทน

อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั         

สรุาษฎร์ธานี  ตัง้แตว่นัท่ี  15  

พฤศจิกายน  2551  เป็นต้นไป 

              

งานเลขานกุารสภาฯ ได้ดําเนินการ ดงันี ้

1. เสนอนายกสภาฯ ลงนามในคําสัง่

สภามหาวิทยาลยัฯ ท่ี 013/2551 

แตง่ตัง้ ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ   

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

     



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 จนกวา่จะทรงพระกรุณา             

โปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้อธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

แตท่ัง้นีไ้ม่เกิน  วนัท่ี  13  พฤษภาคม  

2552  

2.  สภามหาวิทยาลยัเห็นชอบให้  

แตง่ตัง้บคุคลเพื่อรักษาการในตําแหน่ง

รองอธิการบด ี และผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี         

ตามท่ี  ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ   

ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเสนอ  ดงันี ้

1  ผู้ รักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดี 

1.1 รองศาสตราจารย์ปราณี  

เพชรแก้ว 

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ 

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทร 
พนูเอียด 

1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  
สขุกรี 

1.5 นางอร่ามรัศม์ิ   ด้วงชนะ 

2  ผู้ รักษาการในตําแหน่งผู้ช่วย    

    อธิการบด ี

2.1 นายวสนัต์    สทุธโส 

2.2 นายสาคร    รักบํารุง 

2.3 รองศาสตราจารย์ประสทิธ์ิ  

ทองแจ่ม 

2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี

นนัทสคุนธ์ 

2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา   

           จารุพนัธุเศรษฐ์ 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2551   

เป็นต้นไป    จนกวา่จะได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้อธิการบดีฯ  

แตท่ัง้นีไ้ม่เกินวนัท่ี 13 พฤษภาคม 

2552 

2. เสนอนายกสภาฯ ลงนามในคําสัง่

สภามหาวิทยาลยัฯ ท่ี 014/2551  

แตง่ตัง้ผู้ รักษาการในตําแหน่งรอง

อธิการบดีและผู้ รักษาการในตําแหน่ง

ผู้ช่วยอธิการบดี  ตามท่ีสภา

มหาวิทยาลยัฯ  เห็นชอบให้แตง่ตัง้

ตามท่ีผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 

เสนอ ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2551 เป็นต้นไป 

3. แจ้งคําสัง่สภามหาวิทยาลยัฯ      

เร่ืองแตง่ตัง้ผู้ รักษาการในตําแหน่ง   

รองอธิการบดีและผู้ รักษาการ            

ในตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.3 พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา 

อนปุริญญาและประกาศนียบตัร

บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏั            

สรุาษฎร์ธานี 

 

อนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญาดงันี ้

-  อนปุริญญา  จํานวน  6  คน 

-  ปริญญาตรี  จํานวน  858  คน 

-  บณัฑิตศกึษา  จํานวน  164  คน 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 

    1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา  

และอนปุริญญา   

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา  

และประกาศนียบตัรบณัฑิต       

2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ                

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลการศกึษาให้นกัศกึษาทราบ

ทางอินเตอร์เน็ต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 

 

5.4 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างระเบียบ

และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั   

สรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ปรับปรุง  แก้ไขและจดัทําร่างระเบียบ

และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั    

สรุาษฎร์ธานี  ซึง่ประกอบด้วยรายช่ือ  

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ท่ีปรึกษา 

นายนิตสติ   ระเบียบธรรม     

กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคณุวฒิุ 

หน้าที่  ให้คําปรึกษาแก่

คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 

งานเลขานกุารสภาฯ   ได้แจ้งและ

ดําเนินการ  ดงันี ้

1. เสนอนายกสภาฯ ลงนามในคําสัง่

สภามหาวิทยาลยัฯ ท่ี 015/2551 

แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข

และจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

2. แจ้งคําสัง่สภามหาวิทยาลยัฯ เร่ือง

แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข

และจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  นายวิชิต   สวุรรณรัตน์  

กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคณุวฒิุ 

ประธานกรรมการ 

2.2  ผศ.ดร.ประโยชน์          

คปุต์กาญจนากลุ  กรรมการสภาฯ  

จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร            

รองประธานกรรมการ 

2.3  ดร.จํารัส  นองมาก  กรรมการ

สภาฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ  กรรมการ 

2.4  นายสมพร  ศรีอาภานนท์  

ประธานสภาคณาจารย์ฯ 

กรรมการสภาฯ  โดยตําแหน่ง  กรรมการ 

2.5  นางพรศลี  สทุธโส กรรมการ

สภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํากรรมการ 

2.6  ผศ.สมุาลี  จิระจรัส  กรรมการ

สภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํากรรมการ 

2.7  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   กรรมการ 

2.8  นายชยัราช   จลุกลัป์

ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดีกรรมการ 

2.9  ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด

เลขานกุารสภามหาวิทยาลยัฯ

กรรมการและเลขานกุาร 

2 .10  นางสพุรรณี    อนกุลู 

ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

2.11 นางสาวอญัญารัตน์  โกละกะ  

นิตกิรมหาวิทยาลยั   กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานกุาร 

หน้าที่  พจิารณาดําเนินการปรับปรุง  

แก้ไขจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ 

3. คณะกรรมการฯ ได้ประชมุเพ่ือ

กําหนดกรอบการดําเนินงานและ     

ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบักรณี

เร่งดว่น 3 ข้อบงัคบัฯ  เม่ือวนัท่ี 19 

พฤศจิกายน 2551  และจดัทําร่าง

ข้อบงัคบัเสนอสภามหาวิทยาลยั  

พิจารณาในการประชมุครัง้ท่ี 11/2551  

วนัท่ี  11  ธนัวาคม  2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 ในสว่นท่ีต้องดําเนินการในระยะ

เร่งดว่น  ระยะปานกลางและ      

ระยะยาว  โดยการมีสว่นร่วม ของ

หน่วยงานและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องทัง้

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  

เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ   

พิจารณาออกบงัคบัใช้ 
 

 

5.5  พิจารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2551 

โดยให้ยกเลกิความในข้อ 4 วรรคสอง

ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั     

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณะกรรมการ

สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ.

2547   โดยแตง่ตัง้ผู้ อํานวยการ

สํานกังานอธิการบดี   ดํารงตําแหน่ง

เลขานกุารคณะกรรมการสง่เสริม

กิจการมหาวิทยาลยั  และแก้ไข      

ในข้อ 3 ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

วา่ด้วย คณะกรรมการสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547  จาก      

“เขตพืน้ท่ีการศกึษา” เป็น “เขตพืน้ที่
บริการการศึกษา” 
 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1.   แจ้งนิตกิรมหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ

มตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2.  นิตกิรมหาวทิยาลยัจดัทําร่าง

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั            

สรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย คณะกรรมการ

สง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2551 เสนอนายก

สภาฯ เพ่ือพจิารณาลงนามแล้ว  

5.6  พจิารณาให้ความเห็นชอบการ

ขอกําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษาดํารงตําแหน่งวิชาการ 
 
 

 

เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งและ

แตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหน่ง

วิชาการ  ดงันี ้

1.  เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่ง

และแตง่ตัง้นายสุกจิ  เอ่ียมสะอาด   

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1. แจ้งผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี

เพ่ือทราบมตสิภามหาวทิยาลยัฯ 

2. กองการเจ้าหน้าท่ีได้จดัทําคําสัง่

แตง่ตัง้การเลื่อนระดบัตําแหน่งและ 
 



  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 ตําแหน่งอาจารย์ระดบั 7   ให้ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตัง้แตว่นัท่ี  29  

สงิหาคม  2549 

2.  เห็นชอบการไม่อนมุตักิารขอ

กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้นาย

สาคร  รักบาํรุง  ตําแหน่งอาจารย์

ระดบั 8  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  สาขาวิชาหลกัสตูร 

และการสอน 

3.  เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่ง

และแตง่ตัง้นายธงชัย  เครือหงษ์  

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดบั 8  

ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  

สาขาวิชาเคมี  ตัง้แตว่นัท่ี  9  ตลุาคม  

2549   ทัง้นีส้ภามหาวิทยาลยัฯ  

ขอให้สภาวชิาการดําเนินการสง่เสริม

นายสาคร  รักบํารุง  ตําแหน่งอาจารย์

ระดบั 8  ให้สามารถปฏิบตัติาม

คําแนะนําและข้อเสนอแนะของ    

สภาวิชาการในการเสนอขอกําหนด

ตําแหน่งและแตง่ตัง้ข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอดุมศกึษาดํารง

ตําแหน่งวิชาการตอ่ไป 

 

การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหน่ง ตามมาตรา 18(ก)  แหง่

พระราชบญัญตัข้ิาราชการพลเรือนใน

สถาบนั อดุมศกึษา พ.ศ. 2547 แจ้ง

หน่วยงานและบคุคลท่ีเก่ียวข้องทราบ 

3. กองการเจ้าหน้าท่ีได้จดัสง่หนงัสือ

การขออนมุตัทิะเบียนเงินประจํา

ตําแหน่งประเภทวิชาการให้ สกอ. เพ่ือ

ทราบและดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 

3.2  พจิารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต           

(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2551) ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2551 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 และบณัฑิตวทิยาลยั

ได้ดําเนินการเสนอหลกัสตูรให้สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบและได้รับคําแนะนํา            

ให้ปรับแก้  ดงันี ้

(1) การใช้ช่ือหลกัสตูร ควรใช้ช่ือ  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  โดยไมต้่องแยกสาขา 



  

(2) อาจารย์ประจําหลกัสตูร 1 ราย มีคณุวฒุิไมต่รงหรือสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรโดยตรง                     

คือมีวฒุิปริญญาเอกแยกในสาขา พทุธศาสตร์ศกึษา จงึขอให้ดําเนินการเปลี่ยนอาจารย์

ประจําหลกัสตูร 

  บณัฑิตวทิยาลยัจงึได้ปรับรายละเอียดของหลกัสตูรตามข้อเสนอของสํานกังานคณะกรรมการ   

การอดุมศกึษา คือ ข้อ 1 ดําเนินการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเสนอ กลา่วคือ  

มหาวิทยาลยัจดัทําหลกัสตูร  โดยไมแ่ยกสาขาและ  ข้อ 2  เปลีย่นอาจารย์ประจําหลกัสตูรและอาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรรายท่ี  5  คือ  เดมิ นางสาวสมุาลยั  กาลวิบลูย์  คณุวฒุิ Ph.D. สาขา พทุธศาสตร์

ศกึษา จาก University of Delhi เป็น รองศาสตราจารย์สมเกียรต ิ  ตนัสกลุ  คณุวฒุิ  สค.ม.  สาขา    

สงัคมวทิยาและมานษุยวิทยา  จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ตามรายละเอียดและเหตผุลดงัแนบ 
 มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบในการปรับแก้หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.  2551)     

โดยใช้ช่ือหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ท่ีไมแ่ยกสาขาและใช้กรรมการประจําหลกัสตูร            

เพียงชดุเดียวกบัเปลี่ยนช่ืออาจารย์ประจําหลกัสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1  เพ่ือทราบรายงานการบริหารเงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายจริง) ณ  วนัท่ี  31  ตลุาคม  2551  

ปีงบประมาณ  2552   

 4.2  เพ่ือทราบรายงานการบริหารเงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายจริง) ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  

2551  ปีงบประมาณ  2552 
   

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา                                                                       

 5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและอนุปริญญามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการ  ได้ประชมุพิจารณาผลการศกึษา

ภาคปกต ิ ภาค กศ.บท. และ Ex.B.A. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี   28  พฤศจิกายน  2551 และเห็นชอบให้

เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา  

จํานวน  107  คน    

  คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี   11/2551   เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  2551          

ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภามหาวทิยาลยัฯ  จํานวน  28  คน   
มตทิี่ประชุม 

  สภามหาวทิยาลยัฯ มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา และอนปุริญญา  ดงันี ้

             ระดบัอนปุริญญา    จํานวน      1   คน 

  ระดบัปริญญาตรี    จํานวน    106   คน  

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน     28   คน 

   ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน     20   คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน     6   คน 

   ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน     2   คน 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาตรงหรือเก่ียวข้องกบัวทิยานิพนธ์    

เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในงานวิจยัได้โดยตรง            

และมีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชานัน้ๆ   
 

5.2  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 ตามท่ีประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ  ครัง้ท่ี 10/2551  เม่ือวนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2551  ได้มีคําสัง่

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  015/2551  ลงวนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2551  แตง่ตัง้

คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  



  

ท่ีแก้ไขปรับปรุงเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ  เพ่ือพิจารณาออกบงัคบัใช้และคณะกรรมการดงักลา่วได้ประชมุ

ครัง้ท่ี 1/2551  เม่ือวนัท่ี  19  พฤศจิกายน  2551  แก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี      

ในครัง้แรก  3  ฉบบั  คือ 

 1.  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณุสมบตัแิละวิธีการสรรหาคณบดี    

พ.ศ.  2547 

 2.  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณุสมบตัแิละวิธีการสรรหาคณบดี

บณัฑิตวทิยาลยั  พ.ศ.  2547 

 3.  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คณุสมบตัแิละวิธีการสรรหาผู้ อํานวยการ  

สถาบนั  สํานกั  ศนูย์  หวัหน้าสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ       

พ.ศ.  2547  และ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2549  ตามร่างข้อบงัคบัแนบระเบียบวาระนี ้ 
มตทิี่ประชุม 

  เหน็ชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  คุณสมบตั ิ หลักเกณฑ์
และวธีิการสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2551 โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเตมิจากฉบับร่างที่เสนอ ดงันี ้

ข้อ 4  แก้ไขเป็น “อาจารย์”  หมายถึง (1) “ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา และพนกังาน

มหาวิทยาลยัสายวิชาการ  และ (2)พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีคณุสมบตัติามมาตรา 18(ก) แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  และฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2551) 

ซึง่ปฏิบตัริาชการตดิตอ่กนัในแตล่ะคณะหรือวิทยาลยัท่ีมีการสรรหาคณบดีครบ  2  ปีนบัถงึวนัเสนอช่ือ” 

ข้อ 5 แก้ไขเป็น “ผู้ ดํารงตําแหนง่คณบดีต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

(1) สําเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยั หรือ

สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองและ 

(2) ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไมน้่อยกวา่สามปีใน
มหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง” 

ข้อ 6 แก้ไขเป็น “ให้สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่  เรียกวา่  

“คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ จากผู้ทรงคณุวฒุิ  1  คนเป็นประธาน  

(2) อธิการบดี เป็นรองประธาน  

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตําแหนง่และกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผู้บริหาร  

1 คน  โดยการเลือกของกลุม่กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยตาํแหนง่และกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร   

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจํา  1 คน โดยการเลือกของกลุม่

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจํา 



  

(5) ผู้แทนอาจารย์  1 คน โดยการเลือกของกลุม่อาจารย์ของคณะหรือวิทยาลยัท่ีมีการ   

สรรหาคณบดี 

(6) ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี เป็นเลขานกุาร 

(7) ผู้ อํานวยการสํานกังานคณบดีของคณะหรือวิทยาลยัท่ีมีการสรรหาคณบดีเป็น

ผู้ช่วยเลขานกุาร 

การแตง่ตัง้คณะกรรมการตามวรรคหนึง่  ให้ดําเนินการภายในระยะเวลาอนัสมควรก่อนท่ีคณบดี

จะครบวาระ  กรณีท่ีคณบดีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการภายในระยะเวลาหกสบิวนันบัแต่

วนัท่ีคณบดีพ้นจากตําแหนง่” 

ข้อ 8 วรรคแรก แก้ไข จาก “...คํานงึถงึคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี”้ เป็น “...คํานงึถึงคณุลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี”้  โดยเพิ่มเกณฑ์เก่ียวกบัการวางแผนพฒันา ความเป็นผู้ นํา  และการมีมนษุยสมัพนัธ์                  

เป็นต้น 
 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ์และวธีิการ
สรรหาคณบดบัีณฑติวิทยาลัย พ.ศ. 2551  มีข้อแก้ไขเพิ่มเตมิจากฉบับร่างที่เสนอ  ดงันี ้

ข้อ 4  เพิ่มนิยามคําศพัท์ของคําวา่ “คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา” 

ข้อ 5  แก้ไขเป็น “ข้อ 5  ผู้ ดํารงตําแหนง่คณบดีต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

(1) สําเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษา
อ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรองและ 

(2) ได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว  ไมน้่อยกวา่สามปีในมหาวิทยาลยั   

หรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง” 

ข้อ 6  วรรคแรก แก้ไขเป็น “...ให้คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาเป็น  “คณะกรรมการสรรหา”  และ

แก้ไข จาก “...คํานงึถึงคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี”้ เป็น “...คํานงึถึงคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี”้  โดยเพิ่ม

คณุลกัษณะการวางแผนพฒันา  ความเป็นผู้ นํา  และการมีมนษุยสมัพนัธ์  โดยเน้นทกัษะ       

ด้านการประสานงาน 
 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธีิการ
สรรหาผู้อาํนวยการสถาบนั  สาํนัก  ศูนย์ หวัหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเตมิจากร่างที่เสนอ  ดงันี ้

ข้อ 7 วรรคแรก แก้ไข จาก “...คํานงึถงึคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี”้ เป็น “...คํานงึถึงคณุลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี”้  โดยเพิ่มเกณฑ์ การวางแผนพฒันา ความเป็นผู้ นํา และการมีมนษุยสมัพนัธ์  โดยเน้น

ทกัษะความเช่ียวชาญในการบริหารงานแตล่ะสว่นงาน 
 

 

 



  

5.3  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 ด้วยวา่ท่ีร้อยตรีอฐัชยั  เคารพรัตน์ กรรมการจากผู้แทนพนกังานมหาวิทยาลยัในคณะกรรมการ 

บริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  

002/2550  ลงวนัท่ี  24  กรกฎาคม  2550  ลาออกจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัทําให้ขาดกรรมการ

บริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัในสว่นของผู้แทนพนกังานมหาวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัโดยอาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี              

วา่ด้วย  คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547  ข้อ 4 ประกอบ   

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  คณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  

ก.บ.ม.  จากข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  มิถนุายน  2550  ได้ออกคําสัง่

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  2366/2551  แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการสรรหากรรมการบริหาร

งานบคุคลประจํามหาวิทยาลยัจากบคุคลท่ีเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  ลงวนัท่ี  9  กนัยายน  2551 

 คณะกรรมการดงักลา่วได้ดําเนินการเลือกตัง้กรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั   

ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองการดําเนินการเลือกตัง้กรรมการบริหารงานบคุคล

ประจํามหาวิทยาลยัจากบคุลากรท่ีเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2551  

โดยดําเนินการเลือกตัง้ในวนัท่ี  6  ตลุาคม  2551 

ผลการเลือกตัง้กรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั ได้แก่  นางสาวรัศมิ์ลภสั  

สุวรรณรัตน์  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบแตง่ตัง้ นางสาวรัศมิ์ลภสั  สุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการบริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยั  ตัง้แตว่นัท่ี  6  ตลุาคม  พ.ศ.  2551 เป็นต้นไป 

5.4 พจิารณาอนุมัตเิล่ือนระดบัและแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา            
ให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้ 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) ในการประชมุครัง้ท่ี  5/2551           

เม่ือวนัองัคารท่ี  4  และวนัพธุท่ี  5  พฤศจิกายน  2551  ได้มีมตเิห็นชอบให้เลื่อนระดบัข้าราชการพลเรือน          

ในสถาบนัอดุมศกึษา  จากผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานเพื่อกําหนดระดบัตําแหนง่และ 

แตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้  กรณีระดบัควบ  จํานวน  2  ราย  ดงันี ้

 1. นางสภุาณีย์  พทุธพงค์   ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ระดบั  5  ตําแหน่งเลขท่ี  0015        

สงักดับณัฑิตวิทยาลยั  เลื่อนเป็น  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ระดบั  6  สงักดัเดมิ 

 2. นางนนัทนา  เดชเกิด   ตาํแหนง่บรรณารักษ์  ระดบั  5  ตําแหน่งเลขท่ี   0831  สงักดัสํานกั 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลือ่นเป็นบรรณารักษ์  ระดบั  6  สงักดัเดมิ 

 



  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตัิเลื่อนระดบัและแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือน           

ในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ตามท่ี  ก.บ.ม.  เห็นชอบ 

มตทิี่ประชุม 
   อนมุตัเิลื่อนระดบัและแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหน่งสงูขึน้  

จํานวน  2  ราย ดงันี ้ 

 1. นางสภุาณีย์   พทุธพงค์   ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ระดบั  5  ตําแหนง่เลขท่ี  0015        

สงักดับณัฑิตวิทยาลยั  เลื่อนเป็น  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ระดบั  6  สงักดัเดมิ 

 2. นางนนัทนา   เดชเกิด   ตําแหนง่บรรณารักษ์  ระดบั  5  ตําแหนง่เลขท่ี   0831  สงักดั          

สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลื่อนเป็นบรรณารักษ์  ระดบั  6  สงักดัเดมิ 

 ทัง้นี ้ ตามท่ี  ก.บ.ม.  มีมตเิห็นชอบ  ตัง้แตว่นัท่ี  4  พฤศจิกายน  2551 

5.5 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การรับจ่ายเงนิใน   
การจัดการศกึษาสาํหรับนักศกึษาระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 

ด้วยเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในปัจจบุนัมีผลกระทบตอ่รายได้ของผู้ปกครองหรือนกัศกึษา

ของมหาวทิยาลยัและเหตดุงักลา่วกระทบตอ่การชําระเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาของนกัศกึษา              

ให้มหาวทิยาลยั  ซึง่ปัจจบุนัชําระภาคเรียนละ  1  ครัง้ 

เพ่ือบรรเทาภาระการชําระเงินดงักลา่ว  มหาวิทยาลยัอาจแบง่ให้นกัศกึษาชําระคา่ธรรมเนียม

การศกึษาแบง่จ่ายภาคเรียนละหลายงวด  ทัง้นีต้ามสภาวะที่มหาวทิยาลยั เห็นวา่เหมาะสม 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกระเบียบเพื่อการดําเนินการดงักลา่ว 
มตทิี่ประชุม 

  เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย การรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษา

สําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยปรับแก้ในข้อ 3       

ของฉบบัร่างท่ีเสนอจาก “...ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั...” เป็น “ให้ทําเป็นประกาศ 

ของมหาวทิยาลยั” 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
6.1 มหาวิทยาลยัได้ดําเนินโครงการพฒันาบคุลากร  โดยให้ทนุแก่ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาตรีเกียรตนิิยมเพื่อสนบัสนนุให้ทนุเรียนปริญญาโทและระดบัปริญญาโทศกึษาตอ่ในระดบั 

ปริญญาเอกในสาขาที่มหาวิทยาลยักําหนด   และจะขึน้เงินเดือนให้ผู้ลาศกึษาตอ่  โดยมหาวิทยาลยั          

จะนําเสนอข้อมลูในการประชมุสภามหาวทิยาลยั ในครัง้ตอ่ไป  



  

6.2 มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานีขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัร่วมงานเลีย้งปีใหม ่

2552 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 25 ธนัวาคม  พ.ศ.  2551   ณ  บริเวณลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

  ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  1/2552  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  15  มกราคม  พ.ศ.  2552             

ณ  ห้องผดงุชาต ิ เวลา 13.00 น.  

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 

นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทร พนูเอียด 

     ผู้บนัทกึการประชมุ                 ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


