
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่ 5/2552 

วันพฤหสับด ีที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั รองประธาน 

3. ดร.จํารัส  นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ  

8. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

10. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

11. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

12. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

13. นายอาดือนา   นิโด แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 



 

 

 

 

6. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

7. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

8. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.   อาจารย์พงษ์จนัทร์   คล้ายอดุม คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 

 2.   อาจารย์ศรีวาลี  ทองเลีย่มนาค อาจารย์ประจําสาขาวิชาโลจิสตกิส์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 

 3.   ผศ.ดร.นิตยา   กนัตะวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 

 4.   ผศ.ดร.ปรีดิม์น  นครินทร์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคณุวฒุิ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 

5. นางสพุรรณี   อนกุลู ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.6 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

- ไมมี่ -  

  เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

  1.  ผลการรับรายงานตวันกัศกึษา  ภาคปกต ิ  ท่ีเข้าศกึษาในปีการศกึษา  2552                               

จํานวน  4,550  คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)     

2.  สรุปจํานวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ภาค  กศ.บท.  ปีการศกึษา  2552  จํานวน  1,738  คน   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)     

 3.  สํานกังานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดบัชมุชน  สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี                     

ทําเนียบรัฐบาล  ได้มีหนงัสอืเชิญอธิการบดีร่วมประชมุโครงการชมุชนพอเพียง  เม่ือวนัท่ี  16  พฤษภาคม       

2552   ณ  สํานกังานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดบัชมุชน   ท่ีประชมุให้มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี        

 



 

 

 

 

เป็นหนว่ยงานหลกัในการดําเนินการประเมินโครงการชมุชนพอเพียง  ซึง่จะต้องมีการประเมินโครงการ           

ดงักลา่วทัว่ประเทศ  มหาวิทยาลยัจงึมอบหมายให้  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร  และ  ผศ.ดร.สนุทร  พนูเอียด    

เป็นผู้ประสานงานกบัสํานกังานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดบัชมุชนตอ่ไป 

 4.  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางในการจดัการศกึษาระดบั 

ปริญญาตรี 2  หลกัสตูร นัน้  ในสว่นของกระทรวงศกึษาธิการ นายจริุนทร์  ลกัษณวศิษฏ์  รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศกึษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ือง  แนวทางการจดัหลกัสตูรควบระดบั

ปริญญาตรี  2  ปริญญา  ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย พ.ศ.  2552  เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2552  ท่ีผา่นมา          

ซึง่เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกบัท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้เห็นชอบไว้แล้ว 

 5.  มหาวทิยาลยัได้เปิดรับสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเป็นบคุลากรประจําตามสญัญา  ตําแหน่งอาจารย์  

ปีงบประมาณ  2552  ครัง้ท่ี 13  จํานวน  67  อตัรา  ซึง่ขณะนีมี้บคุคลท่ีให้ความสนใจสมคัรแล้วในสาขา       

วิชาตา่งๆ  จํานวนกวา่  100  คน  ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวทิยาลยักําหนดไว้  

 6.  สรุปจํานวนนกัศกึษา  4  จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

รวมทัง้หมด  1,596  คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)     

 7.  มหาวทิยาลยัได้สนบัสนนุทนุการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยัโดยสง่ไปศกึษาตอ่     

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   ขณะนีม้หาวิทยาลยัได้ให้ทนุแก่อาจารย์เพ่ือศกึษาตอ่แล้ว  จํานวน  25  คน   
  
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 4/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 4/2552  ซึง่ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 20        

เมษายน  พ.ศ.  2552   โดยมีการแก้ไข  ดงันี ้

 หน้า 5  แก้ไขข้อความจาก  หน้า 13  บรรทดัท่ี 4  แก้ไขข้อความจาก “ตดัคํานิยาม“ผู้บงัคบับญัชา”

ออกทัง้หมด” เป็น  “ตดัคํานิยาม“ผู้บงัคบับญัชา”ออก”  เป็น  หน้า 13  บรรทดัท่ี 4  แก้ไขข้อความจาก  “ตดัคํา

นิยาม“ผู้บงัคบับญัชา”ออกทัง้หมด”  เป็น  “ตดัคํานิยาม‘ผู้บงัคบับญัชา’ออก”   

หน้า 9  ระเบียบวาระที่ 4  สภามหาวทิยาลยัมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะวา่   ควรมีข้อความ          

(ตามเอกสารแนบประกอบระเบียบวาระนี)้ ในท้ายระเบียบวาระ    

 หน้า 12  ระเบียบวาระที่ 6.1  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อ 2  แก้เป็น  2.  ควรเลือกสถานท่ี

ฝึกงานของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความหลากหลาย  ท่ีมีข้อดีข้อเดน่ทัง้โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  

ท่ีมีความสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ีมหาวทิยาลยัตัง้ไว้และควรเตรียม

แผนการฝึกงานให้เหมาะสมกบัการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
  
 
  
 



 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 4/2552 
 3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ครัง้ที่ 4/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1 พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

อนมุตัใิห้ปริญญา ดงันี ้

- ปริญญาตรี    จํานวน   370   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   37   คน 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วทิยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ    

ทางอินเตอร์เน็ต 

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิตตอ่ไป 
 

5.2  พจิารณาให้ความเห็นชอบการ

ขอกําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษาดํารงตําแหน่งวิชาการ 

 

 

 

 
 

เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่ง   

และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือน    

ในสถาบนัอดุมศกึษาดํารงตําแหน่ง

วิชาการตามรายชื่อท่ีเสนอ คือ 

1. กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

2 ราย คือ 

(1) นายบรรจง  เจริญสขุ  ตัง้แตว่นัท่ี  

24 มกราคม  2551 

(2) นางสาวดีรภรณ์  บณัฑิตชน  

ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2551 

2. กําหนดตําแหน่งและแตง่ตัง้ให้

ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์        

1 รายคือ นางพลูฉตัร  วิชยัดษิฐ  

ตัง้แตว่นัท่ี  9 ตลุาคม  2549 
 

1. อธิการบดีลงนามคําสัง่มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 0912/2552 

เร่ือง การแตง่ตัง้และการให้ได้รับ

เงินเดือน  ตําแหน่งตามมาตรา 18(ก) 

แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 

2547 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2552 

2. กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งคําสัง่           

ให้หน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องทราบ 
 

5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรการศกึษามหาวิทยาลยั    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตรกรรม (หลกัสตูรใหม่  

พทุธศกัราช  2552) 

 

1. แจ้งคณะมนษุยศาสตร์ฯ ทราบมติ

สภามหาวิทยาลยั 

2. คณะมนษุยศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการ

จดัสง่หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตรกรรม (หลกัสตูรใหม่  

พทุธศกัราช  2552) ให้ สกอ. รับทราบ  



 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

  และดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป    

ตามหนงัสือท่ี ศธ 0561/0987            

ลงวนัท่ี  9  พฤษภาคม  2552 

5.4 พิจารณาอนมุตักํิาหนดตําแหน่ง

ประเภทผู้บริหารตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการ  

สํานกัสง่เสริมวิชาการและ           

งานทะเบียน 

 

อนมุตักํิาหนดตําแหน่งประเภท

ผู้บริหาร  ตําแหน่งผู้ อํานวยการ

สํานกังานผู้ อํานวยการ 

สํานกัสง่เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเป็น  “ตําแหน่งผู้ อํานวยการ

ระดบั 7,8” 

กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ปฏิบตังิาน    

ในสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ ทราบเพื่อ

จดัทําผลงานและสง่แบบขอรับการ

ประเมินเพื่อเล่ือนระดบัเข้าสูต่ําแหน่ง

ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการ  

สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

5.5  พิจารณาออกประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  การกํากบั

การปฏิบตัติามหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และภาระงานของอาจารย์  โดยให้

มหาวิทยาลยัดําเนินการแก้ไข  “ร่าง”  

ประกาศฯ  

ข้อ 1  จาก “อาจารย์ทกุคนต้องปฏิบตัิ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอน

ตามประกาศให้ครบถ้วนและรวบรวม

หลกัฐานเพื่อการตรวจสอบได้” เป็น 

“อาจารย์ทกุคนต้องปฏิบตัหิน้าท่ี   

ความรับผิดชอบและภาระงานตาม

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์

ธานี  ให้ครบถ้วนและรวบรวมหลกัฐาน

การปฏิบตังิานไว้เพ่ือการตรวจสอบ”  

และเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัออก

ประกาศ มหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการ

กํากบัการปฏิบตัติามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและภาระงานของผู้บริหาร 

 

1. อธิการบดีลงนามประกาศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

เร่ือง  การกํากบัการปฏิบตัติามหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและภาระงานของ

อาจารย์  ลงวนัท่ี  20  เมษายน  2552  

ตามประกาศแนบระเบียบวาระนี ้

2. แจ้งประกาศให้หน่วยงานและ       

ผู้ เก่ียวข้องทราบและปฏิบตัใินสว่นท่ี

เก่ียวข้องแล้ว 

  
 



 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพ่ือทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนและผลการเบกิจา่ยจริงประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2552  (ไตรมาสท่ี 2  มกราคม – มีนาคม 2552) ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้

 4.2  เพ่ือทราบการแตง่ตัง้ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตามคําสัง่

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  1020/2552  ลงวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552   

แนบท้ายระเบยีบวาระนี ้

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ      
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 131/2548  

ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพจิารณาผลการศกึษา     

ภาคปกต,ิ ภาค กศ.บท. และ Ex.B.A.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  15  พฤษภาคม  2552  และเห็นชอบ               

ให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา  

จํานวน  61  คน   และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา   ในการประชมุครัง้ท่ี  5/2552   เม่ือวนัท่ี  15  พฤษภาคม  

2552   ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษา   ตอ่สภา

มหาวิทยาลยั   จํานวน  19   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

  ระดบัอนปุริญญา    จํานวน            1 คน 

ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน   60   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา    จํานวน            19 คน 

  ประกาศนียบตัรบณัฑิต   จํานวน            4 คน 

   ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน             7 คน 

   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน             3   คน 

  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน            5 คน 
    

5.2 พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  ค่าใช้จ่าย    
ในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  พ.ศ.  2552   

 เพ่ือกําหนดคา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการให้เป็นไปด้วย 

ความเหมาะสมในอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการของมหาวทิยาลยั   มหาวิทยาลยัจงึเสนอ  

“ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการ 

และคณะอนกุรรมการ  พ.ศ.  2552   เพ่ือสภามหาวทิยาลยัพิจารณาออกเป็นระเบยีบบงัคบัใช้ 



 

 

 

 

มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วย  คา่ใช้จ่ายในการประชมุ

คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ  พ.ศ.  2552  โดยให้มหาวิทยาลยัแก้ไขระเบียบฯ  ตามข้อสงัเกต        

และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.)  กําหนดอตัราคา่ใช้จ่าย                 

ในร่างระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  คา่ใช้จ่ายในการประชมุคณะกรรมการและ 

คณะอนกุรรมการ พ.ศ. 2552  และเสนอให้สภามหาวิทยาลยัทราบ  

2. ควรให้มีการทบทวนระเบียบฯ  เป็นระยะๆ  ไมเ่กิน  4  ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกบัภาวะทางเศรษฐกิจ 

และความพร้อมด้านการเงินของมหาวิทยาลยั     
  

5.3 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย  การจ่ายค่าตอบแทน         
     สาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร  ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552 

  ด้วยพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  มาตรา 29  มาตรา 32  มาตรา 37 และ    

มาตรา 41  และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีออกตามมาตรา 28  และมาตรา 43  ไมไ่ด้กําหนด

คณุสมบตัขิองอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดีและผู้ อํานวยการศนูย์/สํานกั  และสถาบนั  ต้องเป็นบคุคล   

ซึง่เป็นข้าราชการ 

กรณีตามข้อ 1  ผู้ ดํารงตาํแหน่งบริหารดงักลา่วจงึเป็นบคุคลท่ีไมเ่ป็นข้าราชการได้และขณะนี ้

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัหลายแหง่รวมทัง้มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  เชน่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เป็นต้น  ผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารบางตาํแหนง่ดงักลา่ว  เชน่  อธิการบดี  ก็เป็นบคุคล 

ท่ีไมเ่ป็นข้าราชการ 

 ผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารดงักลา่วท่ีไมเ่ป็นข้าราชการจะไมไ่ด้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งวิชาการ 

(กรณีมีตําแหน่งวิชาการ) ตามบญัชีอตัราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท่ีกําหนดในพระราชบญัญตัเิงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนง่  พ.ศ.  2538  และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ  ประกอบกบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ  

อธิการบดีได้ย่ืนหนงัสือขอลาออกจากข้าราชการเพื่อสงวนอตัราไว้สําหรับรับโอนข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา (นายอรุษ  คงรุ่งโชค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดบั 7  สาขาวิชาบญัชี  คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัศลิปากร  ตามโครงการ  SRU  ACADEMY)  มาดาํรงตําแหนง่แทน  

 เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จะได้ผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารดงักลา่ว              

ท่ีมีความสามารถโดยไมถ่กูจํากดัด้วยสถานภาพมาบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี  12  

พฤษภาคม  2552  จงึได้กําหนดอตัราคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏั          

สรุาษฎร์ธานี  โดยพิจารณาภารกจิตามขนาดของมหาวิทยาลัย จาํนวนนักศกึษา จาํนวนบุคลากรและ



 

 

 

 

จาํนวนส่วนราชการในบังคับบัญชารวมทัง้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ  โดยท่ีประชมุเห็นชอบให้กําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร         

ของมหาวทิยาลยั  ซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  ดงันี ้
 

                  ตาํแหน่ง             อัตราค่าตอบแทนรายเดอืน (บาท) 

อธิการบด ี                            150,000 – 250,000 

รองอธิการบด ี, คณบดี , ผู้ อํานวยการ 

ศนูย์/สํานกั/สถาบนั  ท่ีเทียบเท่าคณบด ี

                             80,000 – 150,000 

 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย   

การจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ใช้บงัคบัตอ่ไป 
มตทิี่ประชุม 

  ท่ีประชมุเห็นชอบในหลกัการในการจา่ยคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารท่ีไมเ่ป็น              

ข้าราชการและให้แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงร่างระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                  

การจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  นายวิชิต  สวุรรณรัตน์  ประธานกรรมการ 

 2.  ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์  กรรมการ 

 3.  นายจตพุร  วชัรานาถ  กรรมการ 

 4.  ผศ.ดร.ประโยชน์    คปุต์กาญจนากลุ กรรมการ 

 5.  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์   เอกเพชร  กรรมการ 

 6.  ผศ.สมทรง  นุ่มนวล   กรรมการ 

 7.  นายชยัราช  จลุกลัป์   กรรมการและเลขานกุาร 

 หน้าท่ี  พิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่าย

คา่ตอบแทนสาํหรับผู้ ดํารงตาํแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ           

ของกรรมการสภามหาวทิยาลยั  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณา             

ตอ่ไป 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีไมเ่ป็นข้าราชการจาก 

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ   เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาเปรียบเทียบ 

2.   ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  การจา่ยคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  พ.ศ.  2552   โดยพิจารณา  



 

 

 

 

สทิธิและสวสัดกิารท่ีผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการควรจะได้รับ  เช่น  คา่เบีย้ประชมุ  คา่ท่ีพกั   

และคา่ใช้จ่ายการเดนิทางทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   คา่ตอบแทนเงินประจําตําแหนง่ทางวิชาการ  

คา่ตอบแทนรถประจําตําแหน่ง  คา่ตอบแทนจากโครงการพิเศษตา่งๆ  โดยให้มีการพิจารณาสาระท่ีสําคญั

ประกอบให้มีความเหมาะสมกบัตําแหน่งบริหาร 

 3.  ควรให้แบง่คา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือนกบัเงินท่ีได้รับจากสทิธิอ่ืนๆ   ออกจากกนั 

 4.  ควรมีนิยามคําวา่  “คา่ตอบแทน” 

 5.  ควรบอกท่ีมาของแหลง่งบประมาณที่นํามาใช้ในการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้ ดําตําแหนง่บริหาร                         

ซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  เช่น  งบประมาณแผน่ดนิหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั   

 6.  ควรกําหนดขอบเขตการปฏิบตังิานและจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ ดํารงตําแหน่ง

บริหารดงักลา่วในแตล่ะปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมลูให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาปรับคา่ตอบแทน 

 7.  ในการกําหนดคา่ตอบแทนควรคํานงึถงึประสบการณ์   ตําแหนง่ทางวิชาการและเงินเดือน                              

ครัง้สดุท้ายท่ีได้รับ 
 

5.4 พจิารณาให้ความเหน็ชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย  ปริญญาในสาขาวิชา   
      อักษรย่อสาํหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวทิยฐานะและครุยประจาํตาํแหน่ง             
     ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. .... 

 ด้วยขณะนีก้ารกําหนดให้ปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชา  ครุยวทิยฐานะ                

เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    ได้กําหนดตาม                     

พระราชกฤษฎีกา  วา่ด้วย  ปริญญาในสาขาวิชา  อกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชา  ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ

และครุยประจําตําแหน่งของสถาบนัราชภฏั  พ.ศ.  2547  (แนบระเบยีบวาระนี)้  แตข่ณะนีส้ถาบนัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานีปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”  และเป็นนิตบิคุคล  ประกอบกบั     

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้อนมุตัหิลกัสตูรท่ีกําหนดให้ปริญญาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และ

สาขาทางวิชาวิจิตรศลิป์และประยกุต์ศลิป์  (หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต)   ซึง่ไมมี่ในพระราชกฤษฎีกา

ดงักลา่วและพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  ในมาตรา 46  กําหนดให้มหาวทิยาลยัมีอํานาจ 

ให้ปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลยัและการกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชัน้ใดและจะใช้

อกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชานัน้อยา่งไรให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกากบัมาตรา 60  กําหนดให้มหาวิทยาลยัอาจ

กําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมายแสดงวทิยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู  ประกาศนียบตัร  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรและอาจกําหนดให้มี               

ครุยประจําตําแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยัหรือกรรมการสภามหาวทิยาลยั  ครุยประจําตําแหนง่ผู้บริหารและ

ครุยประจําตําแหนง่คณาจารย์ของมหาวทิยาลยัได้และการกําหนดลกัษณะ  ชนิด  ประเภทและสว่นประกอบ

ของครุยวิทยฐานะ  เข็มวทิยฐานะและครุยประจําตําแหนง่ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  สําหรับครุยวิทยฐานะ  



 

 

 

 

เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอยา่งใดให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ

มหาวิทยาลยั 

 คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและจดัทําร่างระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 015/2551  ลงวนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2551  ได้นําข้อมลู 

จากมหาวิทยาลยัมาประชมุเพ่ือจดัทําร่างดงักลา่ว  2  ครัง้  จงึเสนอ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาตอ่สภา

มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเอกสารแนบระเบียบวาระนี ้  
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  วา่ด้วย  ปริญญาในสาขาวิชา   อกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชา   

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง   ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ. ....                    

โดยแก้ไข  “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาดงักลา่วตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวทิยาลยัพิจารณาแก้ไข “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  วา่ด้วย  ปริญญาในสาขาวิชา    

อกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง   ของมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ. ....   ดงันี ้                 

1.  หน้า 37  ข้อ 3  จาก “สาขาวิชาทางวจิิตรศลิป์และประยกุต์ศลิป์”  แก้ไขเป็น “สาขาวิชาวิจิตรศลิป์ 

และประยกุต์ศลิป์”        
 2.  หน้า 39  มาตรา 7  สีประจําสาขาวิชา  ควรลําดบัสาขาวิชาเรียงตามลําดบัอกัษร 

 

5.5  พจิารณาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  
 เพ่ือให้มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในฐานะสถาบนัอดุมศกึษา  สามารถปฏิบตัภิารกิจได้       

ตามมาตรา 7  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547   มหาวทิยาลยัจงึมอบให้ 

คณะวิทยาการจดัการ   คณะครุศาสตร์และบณัฑิตวทิยาลยัจดัทําหลกัสตูรการศกึษา  ซึง่คณะและบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการตามมาตรฐานการจดัทําหลกัสตูรและกระบวนการจดัทําหลกัสตูรใหมแ่ละสภาวิชาการ

ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี  14 พฤษภาคม 2552 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอสภา

มหาวิทยาลยัพิจารณา ดงันี ้

1. คณะวิทยาการจดัการ : หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์     

(หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช  2552) 

2. บณัฑิตวทิยาลยั : หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษเพื่อวชิาการ            

และงานอาชีพ  (หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช  2552) 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ดงันี ้



 

 

 

 

1. หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์  (หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช  2552) 

2. หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ   

(หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช  2552) 
  

5.6  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดตาํแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การกําหนดระดบัตําแหนง่และการแตง่ตัง้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหนง่สงูขึน้  พ.ศ.  2550  ข้อ 10  กําหนดให้การกําหนด

ตําแหนง่ของตาํแหนง่ประเภทผู้บริหารให้ยดึหลกัการวิเคราะห์และประเมินคา่งานของตําแหน่งและข้อ 11  

กําหนดให้การกําหนดคา่นํา้หนกัในแตล่ะองค์ประกอบและเกณฑ์การตดัสนิเพื่อกําหนดระดบัตําแหนง่ตามข้อ 

10  ต้องกําหนดให้เหมาะสมกบัแตล่ะตําแหนง่และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัโดยความเห็นชอบ

ของ ก.บ.ม. 

 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินคา่งานของตําแหน่ง

ผู้บริหาร  ลงวนัท่ี  24  เมษายน  2551  ข้อ 6.1  กาํหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน  ส่งแบบวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอประเมนิค่างานของตาํแหน่ง 
ต่อมหาวิทยาลัย  ซึง่มีข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาผู้ รับผิดชอบในหนว่ยงานสง่แบบวิเคราะห์      

คา่งานเพื่อขอประเมินคา่งานของตําแหนง่ตอ่มหาวิทยาลยัจํานวน  3  หนว่ยงานซึง่คณะกรรมการประเมิน        

ได้ประเมินผา่นการประเมินและคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.)  ในการประชมุ

ครัง้ท่ี 2/2552  เม่ือวนัท่ี  6  พฤษภาคม  2552  และครัง้ท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี  12  พฤษภาคม  2552                

มีมตใิห้ความเห็นชอบผลการประเมินคา่งานของตาํแหน่งทัง้  3  หนว่ยงาน  ดงันี ้

 (1)  สํานกังานผู้ อํานวยการ  สํานกัศลิปะและวฒันธรรม  (สว่นราชการตามประกาศกระทรวง 

ศกึษาธิการ  เร่ืองการแบง่สว่นราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2549)  เป็นตาํแหนง่  

“ผู้ อํานวยการ ระดบั 7,8”   

 (2)  กลุม่บริหารงานคลงัและพสัด ุ สํานกังานอธิการบดี  (สว่นราชการตามประกาศมหาวิทยาลยั       

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองการแบง่สว่นราชการภายในของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2549           

ลงวนัท่ี  29 พฤศจิกายน  2549)  เป็นตําแหนง่  “หวัหน้ากลุม่บริหารงานคลงัและพสัด ุ ระดบั 7 - 8”   

 (3)  กองกลาง  สํานกังานอธิการบดี  (สว่นราชการตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ   

เร่ืองการแบง่สว่นราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2549)  เป็นตาํแหนง่ “ผู้ อํานวยการ  

ระดบั 7 - 8”  

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาอนมุตักํิาหนดตําแหน่งดงักลา่ว 
 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตักํิาหนดตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร  ดงันี ้



 

 

 

 

 (1)  ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการ  สํานกัศลิปะและวฒันธรรม  เป็นตําแหน่ง  

“ผู้ อํานวยการ  ระดบั 7,8” 

 (2)  ตําแหน่ง  หวัหน้ากลุม่บริหารงานคลงัและพสัด ุ สํานกังานอธิการบดี  เป็นตาํแหนง่           

“หวัหน้ากลุม่บริหารงานคลงัและพสัด ุ ระดบั 7 - 8” 

 (3)  ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการกองกลาง  สํานกังานอธิการบดี  เป็นตําแหนง่  “ผู้ อํานวยการ  ระดบั 7 - 8” 
 

5.7 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวทิยาลัย  (ก.บ.ม.) 
แทนผู้พ้นจากตาํแหน่ง 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิยั  ชนูวลศรี  กรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)    

จากผู้แทนข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั  ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี     

ท่ี  002/2550  ลงวนัท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550   พ้นจากตําแหนง่เน่ืองจากได้รับแตง่ตัง้เป็นคณบดี 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี 012/2551    

ลงวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2552 

 มหาวิทยาลยัโดยอาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี วา่ด้วย

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547  ข้อ 4  ประกอบประกาศมหาวทิยาลยั        

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  คณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  ก.บ.ม.  จากข้าราชการและ

พนกังานมหาวิทยาลยั   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  มถินุายน  พ.ศ. 2550  ได้ดําเนินการให้ข้าราชการเสนอช่ือ

บคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ  ก.บ.ม.  คนละไมเ่กิน  2  ช่ือ  และคณะกรรมการบริหารงานบคุคล   

ประจํามหาวิทยาลยั  ในการประชมุครัง้ท่ี  3/2552  เม่ือวนัท่ี  12  พฤษภาคม  2552  ได้ดําเนินการ           

เลือกกรรมการ  ก.บ.ม.  จากบคุคลท่ีข้าราชการเสนอช่ือ   โดยวิธีลงคะแนนลบั   ปรากฏวา่ผู้ ท่ีได้รับเลือก      

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ก.บ.ม. แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิยั  ชนูวลศรี  ได้แก่  

อาจารย์สาคร  รักบํารุง   ตําแหนง่อาจารย์ระดบั  8  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้อาจารย์สาคร  รักบํารุง  ตําแหนง่อาจารย์ระดบั 8  เป็นกรรมการบริหารงานบคุคล   

ประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  แทนผู้ พ้นจากตําแหนง่  ตัง้แตว่นัท่ี  21  พฤษภาคม  2552  เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
 - ไมมี่ - 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  6/2552  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25  มิถนุายน  พ.ศ.  2552                       

เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องผดงุชาต ิ  

 



 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                   ผู้ตรวจรายงานประชมุ  


