
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 1/2553 
วันศุกร์ ที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2553  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

2. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

3. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ   

7. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

8. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

12. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

13. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

19. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 

 

 

 
 



 

 

  

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระที่ 5.4 
 1.   ผศ.วนิยั    ชนูวลศรี คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    

 2.  อาจารย์พชิยั   สขุวุน่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะมนษุยศาสตร์ฯ     

 3.  อาจารย์ภมูิ   พรหมพาหกลุ อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 4.  อาจารย์บญัชา   อาษากิจ  อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 5.  อาจารย์สมปราชญ์  วฒุิจนัทร์ อาจารย์ประจําคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

 6.  รศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 7.  ผศ.ดร.อารี   พุม่ประไวทย์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 8.  ผศ.ดร.นิคม   จารุมณี อาจารย์ประจําหลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

  สาขาวิชาภาวะผู้ นําการจดัการศกึษา 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ได้ลาออก                               

จากตําแหนง่   ตัง้แตว่นัท่ี  1  มกราคม  2553  เน่ืองจากปัญหาทางด้านสขุภาพ 

 2.  ประธานขอบคณุ  ดร.มณฑิชา   เครือสวุรรณ์  ท่ีได้มอบของท่ีระลกึเน่ืองในโอกาสปีใหม ่                  

ให้กบักรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 



 

 

  

 

 

 

 3.  ประธานได้กลา่วอวยพรปีใหมใ่ห้กบักรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี     

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  อธิการบดีได้มอบของท่ีระลกึให้กบักรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                            

เน่ืองในโอกาสปีใหม ่

 2.  มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการจดัทําแบบก่อสร้างสนามกีฬาและสระวา่ยนํา้เสร็จเรียบร้อยแล้ว                     

ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาและสระวา่ยนํา้ท่ีสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตั ิ โดยมหาวิทยาลยัจะเป็น

เจ้าภาพการจดัการแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยัภาคใต้ในปี  พ.ศ.  2555 

 3.  มหาวทิยาลยัได้จดัสถานท่ีจอดรถให้กบักรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ในการมาประชมุสภามหาวทิยาลยั   ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารกองอาคารและสถานที่และภมูิทศัน์ 

 4.  มหาวทิยาลยัจะใช้สถานท่ีของหอประชมุใหญ่    ซึง่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดอืน                  

กมุภาพนัธ์   2553  เพ่ือจดังานสมัมนาเร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  โดยองค์กรปกครอง                              

สว่นท้องถ่ิน    ซึง่ผู้ เข้าสมัมนาประกอบด้วยนายกองค์การบริหารสว่นตําบล   นายกองค์การบริหาร                    

สว่นจงัหวดั  นายกเทศมนตรีและปลดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตพืน้ท่ีภาคใต้และเรียนเชิญ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสมัมนาดงักลา่ว   ซึง่มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการขอพระราชทานนาม                  

ให้กบัหอประชมุใหญ่และใช้เป็นสถานที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรในปีพทุธศกัราช  2554   
   
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 12/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 12/2552  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัพธุ  ท่ี  23  ธนัวาคม  พ.ศ.  2552   โดยมีการแก้ไข   ดงันี ้

 หน้าท่ี 4  ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ  ให้ตดัข้อ 1.  ออก  

หน้าท่ี 7  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบยีบวาระท่ี 5.8   

    แก้ไขข้อความจาก  “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมมีผู้ให้ความสนใจเข้าศกึษา              

จํานวนมากและมีทรัพยากร  บคุลากรและวสัด/ุครุภณัฑ์เพียงพอในการจดัการเรียนการสอน”  เป็น  

“สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมมีผู้ให้ความสนใจเข้าศกึษาจํานวนมากและมีทรัพยากร  บคุลากร                   

และวสัด/ุครุภณัฑ์เพียงพอในการจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพได้ในระดบัหนึง่”  

 

 

 

 



 

 

  

 

   
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 12/2552 
 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 12/2552  ดงันี ้

  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา          

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

อนมุตัใิห้ปริญญา    ดงันี ้

- ปริญญาตรี    จํานวน   56   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   10   คน 

 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ     

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 

 

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลกัสตูรการศกึษา  มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 
 

เห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

(หลกัสตูรปรับปรุง  พทุธศกัราช  

2552)  โดยให้ดําเนินการตาม

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ  และใน

การเสนอให้สภามหาวิทยาลยัให้

ความเห็นชอบหลกัสตูรครัง้ตอ่ไปให้

มหาวิทยาลยัเสนอ “ร่าง” ระบบและ

กลไกของการจดัทํารายละเอียดของ

หลกัสตูร   เสนอสภามหาวิทยาลยั

เพ่ือออกประกาศใช้บงัคบัตามความ

ในประกาศคณะกรรมการ                   

การอดุมศกึษา  เร่ืองแนวทางการ

ปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2552 
 

1. แจ้งคณบดคีณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการ

จดัสง่หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

(หลกัสตูรปรับปรุง  พทุธศกัราช  2552

ให้ สกอ. รับทราบและดําเนินการ           

ตามขัน้ตอนตอ่ไป  ตามหนงัสือท่ี           

ศธ 0561/0184 ลงวนัท่ี  20  มกราคม  

2553 

 

 
 

5.3 พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์  

วิธีการและดําเนินการในการเลื่อน

คา่ตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่ง

อธิการบดซีึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ (ลบั) 

 

สภามหาวิทยาลยัฯ มีมตใิห้ประชมุลบั 

 

 

 

 

1. นายกสภามหาวิทยาลยัฯ ลงนาม 

คําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏั              

สรุาษฎร์ธานี ท่ี 027/2552 เร่ืองแตง่ตัง้

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อเล่ือน 

คา่ตอบแทนของอธิการบดีซึง่ไม่เป็น 



 

 

  

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

  ข้าราชการ  ลงวนัท่ี  23  ธนัวาคม 

พ.ศ.  2552 

2. แจ้งคําสัง่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว 

 
  

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1  เพื่อทราบ  ตามหนังสือของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)                    

/ว 1505  ลงวันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  เร่ือง  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับปริญญา
กิตตมิศักดิ์   
 มตทิี่ประชุม                         
 รับทราบ 
 

4.2 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
(1) เร่ืองการเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจําภาคเรียน  สําหรับนกัศกึษาระดบั                    

ปริญญาตรี  โครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.)  พ.ศ.  2553 ลงวนัท่ี  7                

มกราคม  พ.ศ.  2553 

  (2)  เร่ืองการเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจําภาคเรียน  สําหรับนกัศกึษาระดบั                     

ปริญญาตรี  ภาคปกต ิ พ.ศ.  2553  ลงวนัท่ี  7  มกราคม  พ.ศ.  2553  

  (3)  เร่ืองการเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจําภาคเรียน  สําหรับนกัศกึษา  ภาคปกต ิ               

ระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว  แขนงวิชาธุรกิจการบนิตามโครงการความร่วมมือ 

ระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีกบับริษัท   การบนิไทย  จํากดั (มหาชน)  พ.ศ.  2553 

ลงวนัท่ี  7  มกราคม  พ.ศ.  2553 

(4) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองการเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

ประจําภาคเรียน  สําหรับนกัศกึษาภาคปกต ิ หลกัสตูรนานาชาต ิ ระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชา               

อตุสาหกรรมท่องเท่ียวและสาขาวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว   แขนงวชิาธุรกิจการบนิ   พ.ศ.  2553                                 

ลงวนัท่ี  7  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 



 

 

  

 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

ท่ี 131/2548  ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุ                

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  15  มกราคม  2553                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตั ิ                                     

ให้ปริญญา จํานวน  36  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2553                         

เม่ือวนัท่ี  14  มกราคม  2553   ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาตอ่สภา

มหาวิทยาลยั  จํานวน  7   คน  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 ควรกําหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมีวฒุิและประสบการณ์ตรงตามศาสตร์                       

สาขาวิชา 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา   ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            36  คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   7   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              2 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              4   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน             1 คน 
 

5.2  พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้ปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์  
 ด้วยมีบคุคลผู้ทรงคณุวฒุมีิคณุธรรมและมีผลงานท่ีเป็นคณุปูการตอ่สงัคมสว่นรวมตามความ                 

ในมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  และมีคณุปูการตอ่มหาวิทยาลยั        

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  มหาวทิยาลยัจงึได้มอบหมายให้คณะ/วทิยาลยัไปดําเนินการเสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ

ดงักลา่วเสนอตอ่มหาวิทยาลยัเพื่อดําเนินการให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการ                

สภาสถาบนัราชภฏั  วา่ด้วย  ชัน้  สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  2538                      

เพ่ือเสนอตอ่สภามหาวทิยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ ดงันี ้

   (1)  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอให้ปริญญาปรัชญาดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์               

สาขาวทิยาศาสตร์เกษตร  แก่  นายธนินท์   เจียรวนนท์ 

 

 



 

 

  

 

 

  (2)  คณะครุศาสตร์เสนอให้ปริญญาครุศาสตรดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการบริหาร

การศกึษา  แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ 

  (3)  คณะครุศาสตร์เสนอให้ปริญญาครุศาสตรดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาหลกัสตูร                    

และการสอน  แก่  พระภาวนาโพธิคณุ   

 2.  มหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ตามคําสัง่

มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  3077/2552  สัง่  ณ  วนัท่ี  30  ธนัวาคม  พ.ศ.  2552  ได้ประชมุ                

ครัง้ท่ี 1/2553  เม่ือวนัท่ี  12  มกราคม  2553  ได้พิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์              

ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั  วา่ด้วย  ชัน้  สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์การให้                    

ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  2538  และสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  18                          

มกราคม  2553  พิจารณาเสนอสภามหาวทิยาลยัให้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ ดงันี ้

  2.1  นายธนินท์   เจียรวนนท์  ปริญญาปรัชญาดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  สาขา                

วิทยาศาสตร์เกษตร   

 2.2  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ  ปริญญาครุศาสตรดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 

สาขาการบริหารการศกึษา   

 2.3  พระภาวนาโพธิคณุ  ปริญญาครุศาสตรดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาหลกัสตูรและ                     

การสอน  
 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัฯ  เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระนีไ้ปพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป                  
 

5.3 พจิารณาออกประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองแนวปฏิบัต ิ                                 
ในการขออนุมัตหิลักสูตร  พ.ศ. 2553                  

 ด้วยประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา  เร่ืองแนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.  2552  ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัเิพ่ือดําเนินการตาม “ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เร่ืองกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2552” ในการให้สถาบนัอดุมศกึษาใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูร  การจดัการเรียนการสอนและพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

ให้สามารถผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือประโยชน์ตอ่การรับรองมาตรฐานคณุวฒุิในระดบัอดุมศกึษา               

โดยประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษาดงักลา่ว  ข้อ 4.  กําหนด “ให้สภาสถาบนัอดุมศกึษากําหนด   

ระบบและกลไกของการจดัทํารายละเอียดของหลกัสตูรและต้องอนมุตัหิลกัสตูรซึง่จดัทําอยา่งถกูต้อง 

สมบรูณ์แล้วก่อนเปิดสอน” 

 



 

 

  

 

 

 มหาวิทยาลยัจงึได้จดัทํา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองแนวปฏิบตั ิ              

ในการขออนมุตัหิลกัสตูร  พ.ศ.  2553  เพ่ือใช้เป็นระบบและกลไกในการจดัทําหลกัสตูรก่อนเสนอสภา

มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรและ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

ดงักลา่ว   ได้ผา่นการพิจารณาของสภาวชิาการในการประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  18  มกราคม   

2553  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาออกประกาศใช้บงัคบัตอ่ไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.   ควรมีคํานิยามเพิ่มเตมิในการอธิบายคณะกรรมการตา่งๆ  เชน่  สภาวิชาการ 

2.  ควรให้มหาวทิยาลยันําเสนอหลกัสตูรฉบบัปรับปรุงท่ีจะให้เสร็จทนัภายในปีการศกึษา                       

2555  โดยเสนอสภามหาวทิยาลยัแตล่ะครัง้ควรเสนอรวมกนัเป็นกลุม่สาขาวชิาเดยีวกนั  เพ่ือให้กรรมการ

สภามหาวทิยาลยัสามารถพิจารณาหลกัสตูรได้รวดเร็ว  เน่ืองจากในแตล่ะกลุม่สาขาวิชาเดยีวกนัจะมี 

พืน้ฐานวิชาในศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกนั  
มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบออกประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองแนวปฏิบตัใินการขออนมุตั ิ                

หลกัสตูร  พ.ศ.  2553 
 

 5.4  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางการศกึษากบัมหาวิทยาลยั 

การศกึษาครูกวางสี   เพ่ือเปิดสอนหลกัสตูรตามความร่วมมือระหว่าง  2  มหาวิทยาลยั  คือ  หลกัสตูร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย                    

สําหรับชาวต่างประเทศ   โดยจะเปิดทําการสอนในปีการศึกษา  2553   ประกอบกับเพ่ือพัฒนา               

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  และหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต 

กบัหลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้ นําการจดัการศกึษา 

 กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทําหลักสูตร

ศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)  สาขาวิชาภาษาไทย 

สําหรับชาวตา่งประเทศ  (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)  และสาขาวิชาดนตรีสากล  (หลกัสตูรใหม ่                      

พทุธศกัราช  2553)  กบัมอบหมายให้บณัฑิตวทิยาลยัจดัทําหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)  และครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้ นําการจดัการศกึษา                   

(หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)  

 

 



 

 

  

 

  

 หลกัสตูรดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั                              

ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  7  มกราคม  2553  และผา่นการพิจารณาของสภาวิชาการ 

ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  18  มกราคม  2553  ซึง่สภาวิชาการพิจารณาให้เสนอสภา                       

มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช  2553)    

1. ควรมีการพจิารณาความพร้อมของนกัศกึษาทางด้านการใช้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสาร              
เม่ือไปศกึษาตอ่ในชัน้ปีท่ี 3  และ 4  ณ  มหาวิทยาลยัครูกวางส ี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. ควรมีกรรมการประจําหลกัสตูรท่ีเป็นอาจารย์ประจําภายในมหาวทิยาลยั 

3. ควรปรับคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องกบัช่ือรายวิชาและหลกัการใช้ภาษา 

องักฤษสําหรับช่ือรายวิชาให้ถกูต้อง 

4. ควรกําหนดตัว้ชีว้ดัผลการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจวดัได้โดยครอบคลมุรายละเอียด  ดงันี ้  

(1)  การบริหารหลกัสตูร  เช่น  กระบวนการบริหารหลกัสตูร   อาจารย์ประจําหลกัสตูร                   

และประสทิธิภาพในการสอน 

(2)  ผลการศกึษา  เชน่  เกรดเฉลี่ย   การเรียนรู้และฝึกอบรม     

(3)  ผลผลติบณัฑิต  เชน่  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต 

 5.  ควรกําหนดกลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรมโดยใช้หลกั                            

การวดัผลแบบผลสมัฤทธ์ิ 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2553) 
 1.  ควรมีผลการสํารวจจากผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องวา่มีความต้องการบณัฑิตในสาขาวิชานี ้

มากน้อยในระดบัใด 

 2.  ควรศกึษาความพร้อมทางด้านอปุกรณ์ของเคร่ืองดนตรีวา่มีความพอเพียงในการจดัการเรียน 

การสอน 

 3.  ควรมีการจดัตัง้วงดนตรีของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เพ่ือจดัแสดงดนตรีให้แก่

ประชาชนทัว่ไป 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย  สาํหรับชาวต่างประเทศ  (หลักสูตรใหม่                 
พุทธศักราช  2553) 
 1. ควรเพิม่ข้อความหมายเหตใุนแผนการจดัการศกึษาวา่ “การรับนกัศกึษารุ่นแรกรับนกัศกึษา             

ตามโครงการความร่วมมือจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

 



 

 

  

 

 

 2. ควรให้นกัศกึษาในหลกัสตูรนีไ้ด้อยูร่่วมกบัครอบครัวคนไทยเพื่อได้รับรู้วฒันธรรมและสงัคมไทย 
 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาภาวะผู้นําการจัดการศึกษา  (หลักสูตรใหม่                        
พุทธศักราช  2553)  
  1. ควรมีระบบการเรียนการสอนที่บรูณาการสูก่ารวิจยั  เพ่ือให้งานวิจยัมีคณุภาพ 

 2. ควรกําหนดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยดแูลนกัศกึษาเพื่อให้คําปรึกษาและตดิตาม                  

งานวิจยัของนกัศกึษา  

 3. ควรแก้ไขช่ือวิชาเสริมพืน้ฐานทางการวจิยัจาก “การวจิยัปฏิบตักิารในชัน้เรียน”  เป็น  “การวิจยั

ปฏิบตักิาร”  เพราะผู้ เข้าศกึษาอาจไมใ่ช่ผู้สอนนกัเรียน/นกัศกึษา  แตเ่ป็นผู้บริหารการศกึษา  
มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ดงันี ้

1. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)   

2. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553) 

3. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  สําหรับชาวตา่งประเทศ  (หลกัสตูรใหม ่                  

พทุธศกัราช  2553)  

4. หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต   (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  2553)   

5. หลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาวชิาภาวะผู้ นําการจดัการศกึษา  (หลกัสตูรใหม ่                        

พทุธศกัราช  2553) 
 

 5.5  พจิารณาให้ความเหน็ชอบให้รายวิชาพุทธทาสศกึษา  เป็นรายวิชาเลือก 
      ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    

 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร                                

ระดบัอนปุริญญาและหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  เป็นสว่นประกอบในโครงสร้างหลกัสตูร 

ซึง่ประกอบด้วย  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี  โดยมีสดัสว่น                 

จํานวนหน่วยกิตของแตล่ะหมวดวิชาดงันี ้

   (1)  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  หมายถงึ  วิชาท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้อยา่งกว้างขวาง 

มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาต ิ ตนเอง  ผู้ อ่ืนและสงัคม  เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถคดิ                      

อยา่งมีเหตผุล   สามารถใช้ภาษาในการตดิตอ่ส่ือความหมายได้ดี   มีคณุธรรม   ตระหนกัในคณุคา่                          

ของศลิปวฒันธรรมทัง้ของไทยและประชาคมนานาชาต ิ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวติ                

และดํารงตนอยูใ่นสงัคมได้เป็นอยา่งดี  โดยมีจํานวนหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่  30  หน่วยกิต 

 

 



 

 

  

 

 

  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วชิาพืน้ฐานวิชาชีพและวชิาชีพ            

ท่ีมุง่หมายให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจและปฏิบตังิานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไมน้่อยกวา่               

45  หน่วยกิต 

  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถงึ  วิชาท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจตามท่ีตนเอง              

ถนดัหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลกัสตูรอนปุริญญาหรือปริญญาตรี 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2549  เม่ือวนัท่ี  11  มกราคม  

2549  ในระเบยีบวาระที่ 5.12  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลกัสตูรการศกึษาของมหาวทิยาลยั                 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี : หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ตามรายละเอียดในเอกสารหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                    

แนบระเบียบวาระนี ้

เพ่ือให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้ศกึษาแนวคดิ  ปณิธานและวธีิการ                       

อธิบายหลกัธรรมในทศันะของทา่นพทุธทาสภิกข ุ การนําไปประยกุต์ในการดํารงชีวติอยา่งมีความสขุ 

มหาวิทยาลยัโดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้มอบหมายให้คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

และสํานกัศลิปะและวฒันธรรมจดัทําคําอธิบายรายวิชาพทุธทาสศกึษา  เสนอสภาวชิาการและสภา              

วิชาการ ในการประชมุ ครัง้ท่ี 4/2552  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2552  ได้ให้ความเห็นชอบให้เสนอ                     

สภามหาวทิยาลยัพจิารณาให้ความเห็นชอบให้รายวิชาพทุธทาสศกึษาเป็นรายวชิา เลือกของหมวดวิชา

ศกึษาทัว่ไป    กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบให้รายวิชาพทุธทาสศกึษา  เป็นรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                          

กลุม่วิชามนษุยศาสตร์    
 

5.6  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์                        
      และวิธีการพจิาณาตาํแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2553 

 พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2551  มาตรา 3 

ได้นิยามคําวา่ “พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา” หมายความวา่ “บคุคลซึง่ได้รับการจ้างตามสญัญาจ้าง               

ให้ทํางานในสถาบนัอดุมศกึษา  โดยได้รับคา่จ้างหรือคา่ตอบแทนจากเงินงบประมาณ แผน่ดนิหรือเงิน 

รายได้ของสถาบนัอดุมศกึษา” และมาตรา 65/1  กําหนดให้การกําหนดตําแหนง่  ระบบการจ้าง  การบรรจุ

และการแตง่ตัง้อตัราคา่จ้างและคา่ตอบแทน  เงินเพิ่มและสวสัดกิาร  การเลื่อนตาํแหนง่  การเปลีย่นและ           

การโอนย้ายตําแหนง่  การลา  จรรยาบรรณ  วนิยัและการรักษาวินยั  การดําเนินการทางวินยั  การออก 

 

 



 

 

  

 

 

จากงาน  การอทุธรณ์และการร้องทกุข์และการอ่ืนท่ีเก่ียวกบั  การบริหารงานบคุคลของพนกังาน                               

ในสถาบนั อดุมศกึษาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสภาสถาบนั อดุมศกึษาและมาตรา 65/2  กําหนด                     

ให้พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษามีสทิธ์ิท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตาํแหนง่ตามมาตรา 18 (ตําแหนง่

วิชาการ   ตําแหนง่ประเภทผู้บริหารและตําแหนง่ประเภททัว่ไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ)                  

หรือตําแหน่งอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ของสภาสถาบนัอดุมศกึษาท่ีออกตามมาตรา  65/1  ได้ 

 เพ่ือให้บคุลากรประจําตามสญัญา   สายวชิาการซึง่มีหน้าท่ีสอน  วิจยัและบริการทางวิชาการ                         

ของมหาวทิยาลยัซึง่เป็นพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา   ตามพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน            

ในสถาบนัอดุมศกึษาดงักลา่ว   ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ  ตามความในพระราชบญัญตัิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2551  คณะกรรมการบริหารงาน               

วิชาการ  ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2553  เม่ือวนัท่ี   7  มกราคม  2553  ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอสภา 

มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

พิจาณาตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2553   ใช้บงัคบัตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการพจิาณา

ตําแหนง่ทางวชิาการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2553 
 

5.7 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี      

 ตามท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้  ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์  ดํารงตาํแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตัง้แตว่นัท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป  (ประกาศสํานกั

นายกรัฐมนตรี   เร่ือง  แตง่ตัง้นายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ                       

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551)  และจะครบวาระการดํารง

ตําแหนง่  3  ปี  ตามมาตรา 17  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  ในวนัท่ี  7  

กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  (มาตรา 17  นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัตาม                  

มาตรา 16  (3) (4) และ (5)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี) 

 ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์  ได้ขอลาออกจากตําแหนง่นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

ตัง้แตว่นัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2553  เป็นผลให้ตําแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                     

วา่งลงและจะต้องดําเนินการให้ได้มาซึง่นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ตามมาตรา 17                

วรรคสี่และวรรคหก  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  โดยดําเนินการให้ได้มา 

ซึง่นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีภายใน  90 วนันบัแตว่นัท่ีผู้นัน้พ้นจากตําแหนง่                                 

และให้ผู้นัน้อยูใ่นตําแหนง่เพียงเทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน  (7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554) 



 

 

  

 

 
 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2547  ข้อ 4  กําหนดให้สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่                

เรียกวา่ “คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั”  ประกอบด้วย 

 1.  อปุนายกสภามหาวทิยาลยั  เป็นประธาน 

 2.  ผู้แทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ซึง่คดัเลือกกนัเอง  1  คน 

 3.  ผู้แทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจํา ซึง่คดัเลอืกกนัเอง  1  คน 

 4.  ผู้แทนกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผู้ทรงคณุวฒุ ิ ซึง่คดัเลือกกนัเอง  1  คน 

 5.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อดําเนินการให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัแตล่ะประเภทคดัเลือก 

กนัเองและแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ประกอบด้วย 

 1.  นายแพทย์บรรจบ มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

 2.  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ 

     จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

 3.  ผศ.สมุาล ี  จิระจรัส  กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ 

     จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 4. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ 

     จากผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

 5.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบด ี    กรรมการและเลขานกุาร 

 6.  นายชยัราช   จลุกลัป์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 7.  นายวรชาต ิ  การเก่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 โดยให้คณะกรรมการฯ  มีหน้าท่ีดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                          

วา่ด้วยคณุสมบตัแิละวิธีการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2547   
 

5.8 พจิารณายกเว้นการใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการรับ                         
      จ่ายเงนิในการจัดการศึกษาสาํหรับนักศกึษาระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี    
      พ.ศ.  2548  ข้อ 8  และให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีเพื่อ 
      ดาํเนินการให้นักศกึษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศกึษาประจาํภาคเรียนที่ค้างชาํระ                   
      เป็นกรณีพเิศษภายในภาคเรียนฤดรู้อน  ปีการศกึษา  2552  

 
 



 

 

  

 

 

 ด้วยมีนกัศกึษาบางสว่นได้เข้าศกึษาในรายวิชาและผา่นกระบวนการศกึษาและสอบวดัผล       

ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว  แตย่งัไมไ่ด้ชําระเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา  ประจําภาคเรียน  ซึง่เป็นกรณี                   

ท่ีอธิการบดีไมส่ามารถใช้ดลุยพนิิจผอ่นผนัให้ชําระเงินได้  เน่ืองจากลว่งเลยระยะเวลาตามที่ระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสาํหรับนกัศกึษาระดบั

อนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี พ.ศ.  2548  ข้อ 8  กําหนดไว้ทําให้นกัศกึษาไมมี่ระดบัคะแนน                      

(เกรด) ในรายวิชาดงักลา่ว 

 เพ่ือให้นกัศกึษาท่ีได้เข้าศกึษาและผา่นกระบวนการศกึษากบัสอบวดัผลในรายวิชาแล้ว                             

ได้มีโอกาสได้ระดบัคะแนน (เกรด)  ในรายวิชาท่ีได้ศกึษาผา่นกระบวนการแล้ว  เป็นกรณีพิเศษ    

มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณายกเว้นการใช้ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบั

ปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ข้อ 8  และให้มหาวิทยาลยัออกเป็นประกาศเพื่อดําเนินการให้นกัศกึษา                              

ท่ีผา่นกระบวนการเรียนและการสอบวดัผลในรายวิชา   จ่ายคา่ธรรมเนียมการศกึษาท่ีค้างชําระได้                       

ทัง้นี ้ ต้องดําเนินการภายในภาคเรียนฤดรู้อน  ปีการศกึษา  2552 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบยกเว้นการใช้ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงิน                           

ในการจดัการศกึษาสําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ข้อ 8                             

และให้ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีเพ่ือดําเนินการให้นกัศกึษาจา่ยคา่ธรรมเนียม 

การศกึษาประจําภาคเรียนท่ีค้างชําระเป็นกรณีพิเศษภายในภาคเรียนฤดรู้อน  ปีการศกึษา  2552 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
 - ไมมี่ -   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี  2/2553  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


