
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 2/2553 
วันพฤหสับด ีที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553  เวลา 13.00 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

2. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ   

6. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

7. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตาํแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

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

11. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

12. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

13. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

14. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

6. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

7. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ  
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
1. ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

      (1)  รศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  (2)  ผศ.ดร.นิตยา  กนัตะวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์   

  (3)  ผศ.ดร.ชอ่เพชร  เบ้าเงิน อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์   

  (4)  ดร.อินทวุรรณา  เชยช่ืนสกลุ อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์   

  (5)  อาจารย์พงษ์จนัทร์  คล้ายอดุม คณบดีคณะวิทยาการจดัการ   

  (6)  อาจารย์ณฐัวฒุิ   สวุรรณทิพย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจดัการ   

  (7)  ผศ.วนิยั    ชนูวลศรี คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

 2.  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระท่ี 5.4 

  ผศ.นรินทร์   สขุกรี รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศกึษา 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 - ไมมี่ -    

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  กําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัรของบณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

ประจําปี 2553   วนัท่ี  9  เมษายน  2553  ณ   หอประชมุเฉลมิพระเกียรต ิ80  พรรษา  5  ธนัวาคม                 
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2550  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  โดยมีบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีสําเร็จการศกึษา 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  จํานวน 3,382  คน  และมหาวทิยาลยักําหนดการฝึกซ้อมใหญ่ในวนัท่ี 

4  เมษายน  2553  ณ  อาคารอเนกประสงค์ (หอประชมุใหม)่  และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยั                         

ร่วมเป็นเกียรตแิละแสดงความยนิดีแก่บณัฑิต  โดยมหาวทิยาลยัจะประสานรายละเอียดอีกครัง้ 

 2.  มหาวทิยาลยัจะดําเนินการขอพระราชทานนามอาคารอเนกประสงค์ (หอประชมุใหม)่                      

จาก  สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฏุราชกมุาร 

 3.  มหาวทิยาลยัได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ในตําแหน่งคณบดี  เพ่ือประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ระหวา่งวนัท่ี  22 – 23  กมุภาพนัธ์  2553                 

ซึง่ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

 4.  มหาวทิยาลยัได้ให้ความร่วมมือกบัมสัยิดท่าสนเพื่อสนบัสนนุการปรับปรุงให้มสัยิดมีความ

สะดวกและเพียงพอในการให้นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัได้ปฏิบตัพิิธีกรรมทางศาสนา   ซึง่ปัจจบุนั                       

มีนกัศกึษาท่ีนบัถือศาสนาอสิลามได้ไปใช้สถานท่ีดงักลา่วจํานวนมาก 

 5.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น   กระทรวงศกึษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะทํางานเอเปค                            

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ได้จดังานสมัมนาคณิตศาสตร์นานาชาต ิ March 2010 Math Project  

Conference  “APEC  Conference on  Replicating  Exemplary  Practices  In  Mathematics  

Education”  ระหวา่งวนัท่ี  8 -12  มีนาคม  2553  ณ  วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยั                 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   อําเภอเกาะสมยุ   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   โดยมีผู้ เข้าร่วมการสมัมนาจากประเทศ             

ตา่งๆ  จํานวน 17  ประเทศ   
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1/2553 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 1/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัศกุร์  ท่ี  22  มกราคม  พ.ศ.  2553   โดยมีการแก้ไข   ดงันี ้

 หน้าท่ี 7  ระเบียบวาระที่ 4.2  เพิม่เตมิข้อเสนอแนะ 

    “ขอให้นําเสนอหลกัเกณฑ์  วธีิการกําหนดคา่ธรรมเนียมการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

ประกอบและขอให้นําเสนอข้อมลูการเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  มาประกอบด้วย”   
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1/2553 
 3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 1/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ - 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและอนุปริญญา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  2553                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตั ิ                                     

ให้ปริญญาและอนปุริญญา  จํานวน  19  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี     

2/2553  เม่ือวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา                       

ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  16   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา   ดงันี ้

 ระดบัอนปุริญญา    จํานวน            1 คน 

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            18  คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   16   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              3 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน             11   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน             2 คน 
 

5.2  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์  
 ด้วยมีบคุคลผู้ทรงคณุวฒุมีิคณุธรรมและมีผลงานท่ีเป็นคณุปูการตอ่สงัคมสว่นรวมตามความ        

ในมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  และมีคณุปูการตอ่มหาวิทยาลยั        

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  มหาวทิยาลยัจงึได้มอบหมายให้คณะ/วทิยาลยัไปดําเนินการเสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ

ดงักลา่วเสนอตอ่มหาวิทยาลยัเพื่อดําเนินการให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการสภา
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สถาบนัราชภฏั  วา่ด้วย  ชัน้  สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  2538  เพ่ือเสนอ  

ตอ่สภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ ดงันี ้

 (1)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอให้ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์               

สาขาวทิยาศาสตร์เกษตร  แก่  นายธนินท์   เจียรวนนท์ 

 (2)  คณะครุศาสตร์เสนอให้ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการบริหารการศกึษา  

แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ 

  (3)  คณะครุศาสตร์เสนอให้ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาหลกัสตูร                    

และการสอน  แก่  พระภาวนาโพธิคณุ 

 (4)  คณะวิทยาการจดัการเสนอให้ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  สาขา                

บริหารธุรกิจ  (การตลาด)  แก่  นายตนั   ภาสกรนที 

 (5)  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เสนอให้ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์  แก่   นายสเุทพ   เทือกสบุรรณ   

 มหาวิทยาลยัโดยคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์ ตามคําสัง่ 

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

ครัง้ท่ี 1/2553  เม่ือวนัท่ี  12  มกราคม  2553  ได้พิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศกัดิ ์              

ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั  วา่ด้วย  ชัน้  สาขาวิชาและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญา

กิตตมิศกัดิ ์ พ.ศ.  2538  และสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวนัท่ี  18  มกราคม  2553  

พิจารณาเสนอสภามหาวทิยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ ดงันี ้  

 (1)  นายธนินท์   เจียรวนนท์  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  สาขา                

วิทยาศาสตร์เกษตร   

 (2)  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ  ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์              

สาขาการบริหารการศกึษา   

 (3)  พระภาวนาโพธิคณุ  ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาหลกัสตูรและ                     

การสอน 

 สภาวิชาการ  ในการประชมุครัง้ท่ี 2/2553  เม่ือวนัท่ี  16  กมุภาพนัธ์  2553  พิจารณา              

เสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ ดงันี ้

 (1)  นายตนั   ภาสกรนที  ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  สาขาบริหารธุรกิจ  

(การตลาด) 

 (2)  นายสเุทพ   เทือกสบุรรณ   ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 
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 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตัใิห้ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิแ์ก่บคุคล  ดงันี ้

 1. ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์   สาขาวทิยาศาสตร์เกษตร  แก่   

นายธนินท์   เจียรวนนท์ 

2.  ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาการบริหารการศกึษา  แก่                                                  

รองศาสตราจารย์  ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ 

 3. ปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ สาขาหลกัสตูรและการสอน  แก่                                                   

พระภาวนาโพธิคณุ 

 4. ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  สาขาบริหารธุรกิจ  (การตลาด)  แก่                                      

นายตนั   ภาสกรนที 

 5. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  แก่  นายสเุทพ   เทือกสบุรรณ    
                 

5.3 พจิารณาออกระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยการรับจ่ายเงนิ                           
ในการจัดการศึกษาสาํหรับนักศกึษาระดบัอนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี                                
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2553                  

 ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน                     

โดยมีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษา   สง่เสริมวชิาการและวิชาชีพชัน้สงู   ทําการสอน   วจิยัให้บริการ                         

ทางวิชาการแก่สงัคม ฯลฯ  และเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว   การจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั                 

จงึจดัการศกึษาทัง้ภาคปกตแิละการจดัการศกึษาเพื่อปวงชน 

 การจดัการศกึษาเพื่อปวงชนเป็นการจดัการศกึษาท่ีไมใ่ชภ่าคปกต ิ  ซึง่มหาวิทยาลยัได้จดั                  

หลายรูปแบบ   เชน่   โครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.)  โครงการจดัการ              

ศกึษาสําหรับนกัธุรกิจ   โครงการจดัการศกึษาตามโครงการความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   

โครงการจดัการศกึษาตามโครงการความร่วมมือกบัทหาร  เป็นต้น 

 นอกจากนีร้ะบบการรับสมคัรนกัศกึษาก็จะมีหลายรูปแบบ  เชน่  การรับนกัศกึษาโดยการสอบ

คดัเลือก   การรับนกัศกึษาโดยการคดัเลือก   การรับนกัศกึษาตามโครงการความร่วมมือ   เป็นต้น                        

ซึง่มหาวิทยาลยัจะต้องดําเนินการรับบคุคลเข้าศกึษาตลอดทัง้ปีจงึทําให้ระบบการรับรายงานตวันกัศกึษา

ต้องดําเนินการตลอดทัง้ปีและเพื่อตอบสนองตอ่การรับนกัศกึษาโดยวิธีการท่ีหลากหลายและตลอดเวลา

ดงักลา่ว   มหาวทิยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อออกระเบียบการรับจ่ายเงินเพื่อให้เหมาะสม                         

กบัการรับนกัศกึษาดงักลา่วแล้ว 
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มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยการรับจ่ายเงินในการจดัการศกึษา

สําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.  2553                  
 

5.4 พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับการกีฬา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2553                                  

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี  2 วิธี              

คือ   ประเภทสอบคัดเลือก   โดยทดสอบวิชาความรู้พืน้ฐานทั่วไป   สอบสัมภาษณ์และหรือปฏิบัต ิ                     

โดยดําเนินการสอบคดัเลือกร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคใต้   กบัวิธีการรับแบบคดัเลือก 

โดยคดัเลือกจากนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางศลิปะการแสดงที่เก่ียวกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน 

โดยโรงเรียนหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับสมคัรและสง่หลกัฐานมายงัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สุราษฎร์ธานี   เพ่ือตรวจสอบ  ทดสอบความสามารถและสมัภาษณ์และประเภทคดัเลือกจากความ 

สามารถพิเศษด้านกีฬา  โดยให้โรงเรียนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับสมัครและส่งหลักฐาน                   

มายงัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือตรวจสอบหลกัฐาน  ทดสอบความสามารถและสมัภาษณ์  

รวมทัง้มหาวิทยาลยัได้ทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจดัเตรียมนกักีฬากบัโรงเรียนท่าอแุทพิทยา  

อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ในการร่วมกันเตรียมนักกีฬา   สําหรับแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย   ทัง้นี ้ เพ่ือมุ่งท่ีจะส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลยัและของประเทศ   

ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้นกัศกึษาได้ออกกําลงักายโดยการเลน่กีฬา  

กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 เพ่ือให้มีการจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัท่ีไปแขง่ขนักีฬาแตล่ะรายการแขง่ขนัและได้เหรียญรางวลั  ทัง้นี ้ โดยออกเป็นประกาศ 

ของมหาวิทยาลยั 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการกีฬา  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2553                          
 

5.5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ดาํรง 
ตาํแหน่งผู้บริหาร 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   ได้แจ้งมตคิณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                         

ในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.)  ให้ดําเนินการในระหวา่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 

การปรับปรุงบญัชีเงินเดือนและอตัราเงินประจําตําแหน่ง  ตลอดจนการได้รับเงินเดือนและเงินประจํา
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ตําแหนง่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  โดยใช้แนวทางการเทียบเคียงตามกฎหมาย                 

วา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  โดยให้มหาวทิยาลยัเร่งรัดการออกคําสัง่แตง่ตัง้  โอนย้าย  เลือ่น                  

และบรรจกุลบัข้าราชการให้เสร็จภายในวนัท่ี  31  ตลุาคม  2552  และหากข้าราชการพลเรือนผู้ใด                      

สง่เอกสารหลกัฐานประกอบการขอประเมิน   ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี ก.พ.อ. กําหนดไว้เดมิ 

ภายในวนัท่ี  31  ตลุาคม  2552  ก็ให้ดําเนินการออกคาํสัง่แตง่ตัง้ผู้นัน้รักษาการแทนในตําแหนง่ 

ท่ีจะแตง่ตัง้ไว้ก่อนและเมื่อดําเนินการจนผา่นการประเมนิก็ให้แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ซึง่ย้อนหลงั 

ได้ไมเ่กินวนัท่ี 31  ตลุาคม  2552  สําหรับ   (ข้าราชการพลเรือน  ก.พ. กําหนดใช้ตัง้แตว่นัท่ี  25   

มกราคม  2551)                   

นางอบุลรัตน์   ศริิพนัธุ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ตําแหนง่นกัวิชาการศกึษา 7   

เลขท่ี 0182  ขัน้  26,690  บาท    สํานกังานผู้ อํานวยการ   สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน                            

ได้สง่เอกสารหลกัฐานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อดํารงตาํแหนง่หวัหน้าสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกั                 

สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน   ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 8  และมหาวทิยาลยั                             

ได้มีคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 2597/2552  เร่ืองแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อดุมศกึษาให้รักษาการในตาํแหนง่ผู้บริหาร แตง่ตัง้ นางอบุลรัตน์   ศริิพนัธุ์   รักษาการในตําแหน่ง 

รักษาการหวัหน้าผู้ อํานวยการ  สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2552 

 คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ      

ประเมินผลงานและคณุลกัษณะสว่นบคุคลของ   นางอบุลรัตน์    ศริิพนัธุ์   และคณะกรรมการฯ                                    

ได้ดําเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว  ผา่นการประเมนิ  โดยมีผลการประเมินร้อยละ 86  และ ก.บ.ม. 

ได้พิจารณาอนมุตัผิลการประเมินแล้ว  ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2553  เม่ือวนัท่ี  11  กมุภาพนัธ์ 2553   

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้  นางอบุลรัตน์   ศริิพนัธุ์  ข้าราชการพลเรือน                      

ในสถาบนัอดุมศกึษา  ตําแหนง่นกัวิชาการศกึษา 7  สงักดัสํานกังานผู้ อํานวยการ  สํานกัสง่เสริม 

วิชาการและงานทะเบยีน   ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 8   ตําแหน่งผู้ อํานวยการ 

สํานกังานผู้ อํานวยการ  สํานกังานผู้ อํานวยการ   สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน  ตัง้แตว่นัท่ี  

26  ตลุาคม  พ.ศ.  2552   เป็นต้นไป  
 มตทิี่ประชุม    
 อนมุตัแิตง่ตัง้  นางอบุลรัตน์   ศริิพนัธุ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ตําแหนง่                          

นกัวชิาการศกึษา 7  สํานกังานผู้ อํานวยการ   สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้ดํารงตําแหนง่                      

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 8  ตําแหนง่ผู้ อํานวยการสาํนกังานผู้ อํานวยการ  สํานกังานผู้ อํานวยการ                                  

สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน  ตัง้แตว่นัท่ี  26  ตลุาคม  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป 
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5.6 พจิารณาให้ความเหน็ชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อสาํหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวทิยฐานะและครุยประจาํตาํแหน่ง 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  .... 

ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 5/2552  เม่ือวนัท่ี  21  

พฤษภาคม  2552  ได้ให้ความเห็นชอบ“ร่าง” พระราชกฤษฎีกา วา่ด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อกัษรยอ่

สําหรับสาขาวชิา  ครุยวิทยฐานะ  เข็ม วทิยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวทิยาลยัราชภฏั                                   

สรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  ....   และขณะนี ้ “ร่าง”  พระราชกฤษฎีกาดงักลา่วอยูใ่นขัน้ตอนท่ีสํานกังาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัหิลกัการ  “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  

ก่อนจะเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจ “ร่าง”  ก่อนสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                       

จะนํา  “ร่าง” พระราชกฤษฎีกาทลูเกล้าฯ  ถวายฯ  และประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานเุบกษา

ตอ่ไป และระหวา่งท่ีดําเนินการ  สภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 1/2553  เม่ือวนัท่ี 25  มกราคม  

2553  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช  

2553)  ซึง่หลกัสตูรดงักลา่วยงัไมไ่ด้กําหนดอกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชาและสีประจําสาขาวิชาใน “ร่าง” 

พระราชกฤษฎีกาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว   มหาวทิยาลยัจงึนําเสนอสภามหาวทิยาลยั  เพ่ือพจิารณา             

ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  วา่ด้วยปริญญาในสาขาวชิา   อกัษรยอ่สําหรับสาขาวชิา  

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ.  ....  เพ่ือกําหนดอกัษรยอ่และสีสําหรับสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์และดําเนินการเพื่อออก

ประกาศใช้ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบ  “ร่าง” พระราชกฤษฎีกา  วา่ด้วยปริญญาในสาขาวิชา   อกัษรยอ่สําหรับสาขาวิชา                   

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  (ฉบบัท่ี 2)   

พ.ศ.  ....   
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
6.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบ 
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6.2 ผลการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมใหม่) 
มตทิี่ประชุม 
รับทราบ  โดยเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัใช้อาคารอเนกประสงค์เพ่ือดําเนินการในกิจกรรมตา่งๆ                  

โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุ  เช่น  อาจใช้เป็นสถานที่จดันิทรรศการระดบันานาชาตหิรืองานอ่ืนๆ  ด้วย   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  3/2553 ในวนัพฤหสับดี ท่ี  25  มีนาคม  พ.ศ. 2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


