
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครังที่  1/2551 

วันพฤหสับด ีที่  24 มกราคม  พ.ศ. 2551  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

----------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั   ประธาน 

 2. นายสเุมธ   แย้มนุน่  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

 3. นายจํารัส   นองมาก  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ   กรรมการ 

4. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

 5. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

6. นายธานี   เทือกสบุรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

 7.  ผศ.ณรงค์  พทุธิชีวิน  อธิการบดี  กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่    กรรมการ 

 8. นายสมพร   ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ  

 9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 10. รศ.สณีุย์  ลอ่งประเสริฐ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 11. ผศ.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ   กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 12. นายชยัราช  จลุกลัป์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 13. ผศ.อภิชาต ิ พฒันวิริยะพิศาล  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 14. ผศ.วิรุฬห์  ทองอําภา กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 15. ผศ.นวลอนงค์  บญุฤทธิพงศ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 16. นายเอนก  สดุจํานงค์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 17. ผศ.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี     เลขานกุาร 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์ นายกสภาฯ     ลาประชมุ 

 2. ศ.เอกวิทย์  ณ  ถลาง  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 3. ศ.สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 4. ศ.วิรุณ   ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 5. นางสาวพจมาน   เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 6. นายกนก  อภิรดี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 



 

 

7. นายจตพุร  วชัรานาถ  แทนประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั       

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   ลาประชมุ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  

 1.  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 2.  ผศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3.  ผศ.นงเยาว์    โตใจ  คณบดีคณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 4.  ผศ.เพลนิพิศ   เนตธิรรมกลุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนษุย์ศาสตร์ 

 3.  นายบรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 4.  นางวริศรา  สมเกียรตกิลุ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 5.  นางสาวกตัตกิา  สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองท่ีประธาน  แจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์   นายกสภามหาวิทยาลยัตดิภารกิจสําคญัจงึไมส่ามารถมาร่วม

ประชมุในครัง้นี ้

 ประธานให้อธิการบดีแจ้งท่ีประชมุทราบ   

 2.  เม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2551   อธิการบดีได้ลงนามความร่วมมือกบักรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถ่ินจดัทําโครงการการพฒันาบคุลากรทางด้านการคลงัท่ีสงักดัองค์กรปกครองท้องถ่ินในจงัหวดั                  

สรุาษฎร์ธานีและใกล้เคียง    โดยมหาวิทยาลยัจะเปิดสอนสาขาการบริหารงานคลงั 

 3.  วนัท่ี  11 – 14  กมุภาพนัธ์  2551  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจะลงนามความร่วมมือ                     

กบักองทพับกเร่ือง การพฒันาบคุลากรของกองทพับกให้ได้รับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก 

 4.  อธิการบดกีลา่วขอบคณุกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   มหาวทิยาลยัสรุาษฎร์ธานี  ได้ตระหนกั                    

ในคณุคา่และรู้สกึซาบซึง้ท่ีผู้ทรงคณุวฒุมีิคณุปูการตอ่มหาวิทยาลยั  ในช่วงวาระท่ีดํารงตําแหนง่  3  ปีท่ีผา่นมา               

ในโอกาสนีม้หาวทิยาลยัขอมอบโลห์่และของท่ีระลกึสาํหรับผู้ทรงคณุวฒุิ และขอเชิญกรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุิ

และกรรมการสภาฯ ทกุท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกนั  ณ  ห้องไชยา  ชัน้ 2  โรงแรมวงัใต้เวลา  18.00 น.                  

(24  มกราคม  2551) 

 5.  อธิการบดแีจ้งกําหนดการพระราชทานปริญญาบตัร   สําหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั                        

สรุาษฎร์ธานี   ซึง่กําหนดไว้ในวนัท่ี  18  มีนาคม  2551  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   ในโอกาสนี ้             

มหาวิทยาลยัจงึขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาฯ ทกุทา่นร่วมแสดงความยินดีแก่บณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏั                  

ทกุท่านในวนัและเวลาที่กําหนด   สว่นรายละเอียดมหาวิทยาลยัจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 



 

 

 

 6.  รองศาสตราจารย์ปราณี   เพชรแก้ว   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งในวนัท่ี  25  มกราคม                      

2551   มหาวทิยาลยัได้รับเกียรตจิากท่านเลขาฯ คณะกรรมการการอดุมศกึษามาเป็นวทิยากรให้กบัอาจารย์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และอาจารย์จากราชภฏัภาคใต้   โดย ดร.สเุมธ   แย้มนุ่น  ท่านให้เกียรต ิ

มาบรรยายในหวัข้อ  “วิสยัทศัน์และมาตรฐานหลกัสตูรของการอดุมศกึษาไทย”  ณ  ห้องศรีวิชยั  มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครังที่ 12/2550  
 

ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  12/2550   เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  20                        

ธนัวาคม  2550    โดยมีข้อแก้ไข   ดงันี ้   

2.1 ระเบียบวาระท่ี  5.3  หน้า  11  มตท่ีิประชมุเห็นชอบ  กรอบอตัรากําลงัพนกังานมหาวิทยาลยั               

สายวิชาการและสายปฏิบตักิาร  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2554  แก้ไขเป็น  ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2551 – 2554    
 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครังที่ 12/2550 
 

             3.1  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณารายงานและข้อเสนอแนะผลการตดิตาม   

ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  ประจําปีงบประมาณ  2550  (1  ตลุาคม  2549 –                               

30 กนัยายน  2550) 

 มหาวิทยาลยัได้ออกคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี  0045/2551   แตง่ตัง้คณะทํางาน 

เพ่ือจดัทําแนวทางการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตดิตาม   ตรวจสอบ  และประเมิน                        

ผลงานของมหาวิทยาลยั  และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั  โดยได้ประชมุครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม                

2551  และผู้บริหารมหาวทิยาลยัได้ดําเนินการเพื่อวิเคราะห์  สงัเคราะห์ให้ได้แผนในการดําเนินงานของ                    

มหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  21 – 22 มกราคม  2551  ตามโครงการและคาํสัง่แนบท้ายระเบียบวาระนี ้

 ผศ.ดร.ประโยชน์   คปุต์กาญจนากลุ   กลา่วสรุปจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั             

ท่ีได้ประชมุการตดิตาม   ตรวจสอบผลการประเมินผลงานมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ประจําปี   

พ.ศ.  2550  ตัง้แตว่นัท่ี  21 – 22  มกราคม  21551  ณ   โรงแรมพาวลิเลี่ยน  ควีนส์เบย์  จงัหวดักระบี ่

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตดิตาม   ตรวจสอบ  และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลยัราชภฏั                       

สรุาษฎร์ธานีและได้ให้ข้อเสนอแนะไว้  9  ข้อนัน้   มหาวทิยาลยัได้แตง่ตัง้คณะทํางานเพื่อจดัทําแนวทาง                  

การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 

โดยนําเสนอเป็นประเดน็ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ มีบางเร่ืองท่ีเป็นนโยบายบางเร่ืองเป็นกิจกรรม 

มหาวิทยาลยัฯ ได้นําประเดน็และนโยบายเหลา่นัน้มาคดิวางแผนโครงการกิจกรรมกําหนดผู้ รับผิดชอบ 



 

 

และจดัความสําคญัตามลําดบัโดยการรวบรวมคอ่นข้างจะสมบรูณ์   หลงัจากนัน้มหาวิทยาลยัฯ จะนํามา

กลัน่กรองใน  2  รูปแบบ  รูปแบบแรกโครงการที่ใกล้เคยีงกบัแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2551                          

ก็สามารถปรับใช้งบประมาณปี  2551  ได้ทนัที    สําหรับโครงการใดที่ไมส่ามารถดาํเนินงานตามโครงการ              

ท่ีของบประมาณในปี  พ.ศ.  2551  ก็จะขออนมุตังิบประมาณเพิ่มเพ่ือดําเนินงานตามข้อ  เสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลยัและกรรมการประเมินฯ  

 อธิการบดี  แจ้งรายละเอียดเพิ่มเตมิในสว่นการประเมนิคณะซึง่มหาวิทยาลยัให้ปฏิบตัใินแนวเดียวกนั   

โดยให้คณะนําเร่ืองผลการประเมินไปพดูคยุกนัในคณะเพื่อหาแนวทางพฒันาตามข้อเสนอแนะเพื่อให้การพฒันา

ครบวงจรทัง้ระดบัคณะและระดบัมหาวิทยาลยั 

 สําหรับการดําเนินการโดยภาพรวม   มหาวิทยาลยัจะดําเนินการหลงัจากได้ทราบผลการประเมนิ                    

ในตําแหน่งคณบดีอยา่งเป็นทางการแล้ว   มหาวทิยาลยัจะร่วมกนักําหนดทิศทางนโยบาย  วิสยัทศัน์และ                  

กลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัเพื่อปฏิบตักิารอีกครัง้ซึง่จะรายงานให้สภามหาวิทยาลยัทราบในการประชมุ                          

ครัง้ตอ่ไป 
 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 -ไมมี่- 
 
 

ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 

ระเบียบวาระที่  5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

 เน่ืองจากนกัศกึษาภาคปกต ิ ภาค กศ.บท.  และระดบับณัฑิตศกึษาได้เรียนครบตามหลกัสตูร 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  (กบว.)  ให้สําเร็จการศกึษา   จงึเสนอ                          

บญัชีรายช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัฯ เพ่ือพจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา   สําหรับ

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญา   ปริญญาตรี  และระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน  104  คน 

 

 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณา และตรวจสอบความถกูต้องแล้ว  มีมตอินมุตั ิ ดงันี ้

      1.  ระดบัปริญญา                                      จํานวน   91   คน 

       2.  ระดบับณัฑิตศกึษา               

            2.1  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต                      จํานวน     8        คน 

           2.2  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                  จํานวน 2        คน  

           2.3  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต           จํานวน     3   คน 
  

   รวม         104       คน 



 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากข้อมลูสถิตขิองนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พบวา่  มีนกัศกึษาท่ีเข้าเรียนตัง้แตปี่การศกึษา 

2546 – 2547  อยูจํ่านวนมากพอสมควร   จงึควรให้บณัฑิตวทิยาลยัและผู้ เก่ียวข้องได้กําหนดมาตรการเร่งรัด 

เพ่ือให้นกัศกึษาเหลา่นีจ้บการศกึษาโดยเร็ว 

 2.  การดําเนินการตามมาตรการเร่งรัดเพื่อจบการศกึษาของนกัศกึษาข้างต้น   มหาวิทยาลยัควรยดึ 

หลกัการผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพเหมือนเดมิ 
 
ระเบียบวาระที่  5.2  พจิารณาอนุมัตกิารขอกาํหนดตาํแหน่งและแต่งตงัให้ข้าราชการพลเรือน              

       ในสถาบันอุดมศึกษาดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้เสนอขออนมุตักิารขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือน                

ในสถาบนัอดุมศกึษา  ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย  ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื่อ

พิจารณาอนมุตักํิาหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ฯ 

 

 มตทิี่ประชุม 
อนมุตักํิาหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสภาสถาบนัอดุมศกึษากําหนดตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   จํานวน 1  ราย  คือ   นายเสรี   ด้วงคําจนัทร์   อาจารย์ระดบั  7 สงักดัคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   สาขาดนตรี   โดยอนมุตัแิตง่ตัง้วนัท่ี  9  ตลุาคม  2549 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.3  พจิารณาให้ความเหน็ชอบบุคคลเพื่อนําความกราบบงัคมทลู ฯ                             
                  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตงัเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย    

 

 ด้วยนายผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์   นายกสภามหาวทิยาลยัได้ครบวาระในการดํารงตําแหนง่ใน                     

วนัท่ี  16  มกราคม  2551  และในการประชมุสภามหาวทิยาลยั  ครัง้ท่ี  11/2550  เม่ือวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  

2550  ในระเบยีบวาระที่  5.4  ได้เห็นชอบและแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั   ตามคาํสัง่

สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  003/2550  เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั  

สัง่  ณ  วนัท่ี  22  พฤศจิกายน   2550 

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั  ตามคาํสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ท่ี  003/2550  ได้ดําเนินการประชมุครัง้ท่ี  1  เม่ือวนัท่ี  19  ธนัวาคม  2550  และออกประกาศคณะกรรม                        

การสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง วิธีการและกระบวนการสรรหานายกสภา-

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  มีสาระสําคญัดงันี ้

1.  คณุสมบตัขิองผู้ มีสทิธิได้รับการเสนอช่ือ 

2.  ผู้ มีสทิธิเสนอช่ือและวิธีการเสนอช่ือ 

 



 

 

3.  การประชมุคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตรวจสอบคณุสมบตัแิละพิจารณาผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

เสนอสภามหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัได้ประชมุครัง้ท่ี  2   เม่ือวนัท่ี  16  มกราคม   

2551   เพ่ือพจิารณาตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภา

มหาวิทยาลยั  และพิจารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ  เพ่ือนําความกราบบงัคมทลูฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวทิยาลยั   

 

มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบเสนอช่ือ  ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์   นําความกราบบงัคมทลูฯ เพ่ือทรงพระกรุณา           

โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีตอ่ไป 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.4  พจิารณาแต่งตงักรรมการสภาวิชาการ 
 

 ด้วยกรรมการสภาวิชาการท่ีทําหน้าท่ีในปัจจบุนัได้หมดวาระการดํารงตําแหนง่แล้วแตไ่ด้ใช้อํานาจ

หน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะได้มีการแตง่ตัง้กรรมการสภาวชิาการขึน้ใหมแ่ล้ว   ตามความในมาตรา  21 วรรคสี่               

แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการเลือกและคดัสรร

กรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว   โดยให้มีสดัสว่นของผู้ทรงคณุวฒุใินสภาวิชาการแยกตามศาสตร์ 

ของคณะและได้ดําเนินการตรวจสอบให้ความถกูต้องแล้ว  จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้ 
  

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบ  แตง่ตัง้กรรมการสภาวิชาการ 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.5  พจิารณาการเปิดสอนนักศึกษาตามโครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนา 
                           บุคลากรท้องถิ่น  ปีการศึกษา  2551   
 

 ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้ดําเนินการเปิดสอนนกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษา 

เพ่ือพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  (กศ.บท.)   อนัเป็นโครงการหนึง่ของการจดัการศกึษาเพื่อปวงชนท่ีจดันอก 

เวลาราชการ   ตามข้อบงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั วา่ด้วย  การจดัการศกึษาเพื่อปวงชน           

พ.ศ.  2539   

 สําหรับในปีการศกึษา  2551   มหาวทิยาลยัโดยความเห็นชอบแผนการเปิดสอนของคณะกรรมการ

บริหารงานวิชาการในการประชมุ ครัง้ท่ี  1/2551   เม่ือวนัท่ี  11  มกราคม  2551   มหาวิทยาลยัจะดําเนินการ             

ให้มีการเปิดสอนนกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  (กศ.บท.)   ปีการศกึษา 

2551   (ดงัรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชมุ) 
    



 

 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบเปิดสอนนกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  ปีการศกึษา  2551   

จํานวน  5,250  คน  โดยแบง่เป็น  8  หลกัสตูร  ดงันี ้

 1.  หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต       ระดบัปริญญาตรี  5  ปี   300  คน 

 2.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต    ระดบัปริญญาตรี  4  ปี   1,100  คน 

 3.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต    ระดบัปริญญาตรี  2  ปี  (หลงัอนปุริญญา)  1,350  คน 

 4.  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต    ระดบัปริญญาตรี  4  ปี  950  คน 

 5.  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต    ระดบัปริญญาตรี  2  ปี  (หลงัอนปุริญญา)  400  คน 

 6.  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต       ระดบัปริญญาตรี  4  ปี  200  คน 

 7.  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต    ระดบัปริญญาตรี  4  ปี  450  คน 

 8.  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต    ระดบัปริญญาตรี  2  ปี  (หลงัอนปุริญญา)  500  คน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ในการรับนกัศกึษาในแตล่ะปี   ขอให้มหาวิทยาลยัได้ตรวจสอบและกําหนดชว่งท่ีเหมาะสม 

โดยไมล่า่ช้ากวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ท่ีพบวา่รับนกัศกึษาเร็วกวา่  และปีการศกึษาหนึง่ ๆ  รับเข้าเรียน           

หลายรุ่น 

 2.  ในกรณีหลกัสตูรท่ีเปิดสอนสําหรับองค์กรปกครองท้องถ่ินควรประชาสมัพนัธ์  แจ้งรายละเอียด

ของหลกัสตูร   และจํานวนท่ีสามารถท่ีจะสง่เข้าศกึษาได้ 

 3.  การเปิดสอนหรือ การจดัการศกึษานอกท่ีตัง้ในอนาคต   สภามหาวิทยาลยัของแตล่ะแห่งต้อง

ออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษานอกท่ีตัง้  ท่ีชีใ้ห้เห็นวา่สามารถจดัการศกึษาให้มีคณุภาพเท่าเทียมกนักบั

การจดัในสถานศกึษา  ท่ีตัง้และหลกัสตูรท่ีเปิดสอนต้องเป็นหลกัสตูรท่ีเปิดสอนอยูแ่ล้วในสถานศกึษาท่ีตัง้ 

 
ระเบียบวาระที่  5.6  พจิารณาขออนุมัตจิัดตงั  “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 

                 และขออนุมัตหิลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ขออนมุตัจิดัตัง้คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ                   

เพ่ือให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเปิดสอนหลกัสตูร  สาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ                  

ของมหาวทิยาลยัและขออนมุตัหิลกัสตูรปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์เพ่ือท่ีจะผลติบคุคลตอบสนอง           

ความต้องการของท้องถ่ินด้านพยาบาล   และวิทยาศาสตร์สขุภาพ   ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารวิชาการในการประชมุ ครัง้ท่ี 1/2551  เม่ือวนัท่ี  11  มกราคม  2551   และเพื่อให้มีหลกัสตูรปริญญาตรี   

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ท่ีจะใช้เปิดสอนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2551  เม่ือวนัท่ี  11  มกราคม  2551   จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

จดัตัง้คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สขุภาพ  และขอขอนมุตัหิลกัสตูรปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 



 

 

 

มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตอินมุตัจิดัตัง้คณะพยาบาลและวทิยาศาสตร์สขุภาพ และอนมุตัหิลกัสตูร

ปริญญาตรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจดัทําและเปิดสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลยัควรเตรียมความพร้อมตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพนี ้  ทัง้ด้านสถานท่ี   เคร่ืองมือ   บคุลากร  งบประมาณ  และสถานท่ีฝึกงาน 

โดยต้องได้รับการรับรองสภาพยาบาล 

 2.  การผลติบณัฑิตสาขานีค้วรเน้นคณุภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ในระดบัท้องถ่ิน  

ประเทศและนานาชาต ิ   โดยกระบวนผลติท่ีเน้นเพื่อบริการภายในประเทศและภายนอกประเทศ   

โดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงของประเทศไทย  เชน่  มาเลเซีย   สงิคโปร์   เขมร   ลาว  เป็นต้น 

 3.  เน่ืองจากกระบวนการผลติในสาขานีมี้คา่ใช้จ่ายสงู   มหาวิทยาลยัจงึควรทําแผนท่ีจะให้ได้          

รายรับให้สมดลุกบัรายจา่ย   ทัง้นีจ้ะต้องไมก่ระทบกบัคณุภาพของสาขาอื่น ๆ  ท่ีเปิดการเรียนการสอน         

อยูแ่ล้ว 

 4.  โดยศกัยภาพของมหาวทิยาลยัปัจจบุนัสามารถดําเนินการได้อยูแ่ล้ว   แตค่วรใช้ศกัยภาพท่ีมี             

เป็นปัจจยัหนนุเสริม  เชน่  วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว   อําเภอเกาะสมยุ   ตลอดจนแสวงหาเครือขา่ย

หนนุเสริมกระบวนการผลติและรับบณัฑิตเข้าทํางานหลงัจากจบแล้ว 

 5.  การรับนกัศกึษาเข้าเรียนในสาขานี ้  ควรรับนกัเรียนท่ีเก่งจริง  เพ่ือให้ผลผลติไปสูร่ะดบันานาชาต ิ

ได้ 

 6.  การผลติบณัฑิตสาขานีค้วรมีแผน  เครือขา่ยผู้ใช้บณัฑิตท่ีสามารถชีใ้ห้เห็นวา่เม่ือจบการศกึษา        

จะมีงานทําทกุคนถงึคา่ใช้จา่ยสงูผู้ปกครองก็คงยินดีจา่ย 

 7.  ในกรณีการตัง้คณะใหม ่ มหาวทิยาลยัควรดําเนินการจดัระบบบริหารใหมท่ี่ชดัเจนสอดคล้อง         

กบัพระราชบญัญตักิารบริหารสว่นงานภายในของสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2550  มาตรา 5  “การบริหาร

และการดําเนินงานของสว่นงานภายในที่จดัตัง้ขึน้ตามมาตรา  4  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ

สถาบนัอดุมศกึษา” 
 

 

ระเบียบวาระที่  5.7  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  9/2548  เม่ือวนัท่ี  28  กนัยายน  2548  ได้ให้

ความเห็นชอบหลกัสตูรท่ีมหาวทิยาลยัใช้เปิดสอนจาก  “หลกัสตูรสถาบนัราชภฏั”   เป็น  “หลกัสตูร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”   เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรับเปลี่ยน  “สถาบนัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี” 

เป็น  “มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”   แล้วนัน้ 



 

 

 เพ่ือให้หลกัสตูรดงักลา่วโดยเฉพาะหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  ซึง่ใช้มาตัง้แต ่ พ.ศ. 2543   

ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   สงัคม  และความก้าวหน้าทางวิชาการ 

มหาวิทยาลยัโดยคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    จงึได้ดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรสาขา                        

ศลิปศาสตร์   รัฐประศาสนศาสตร์และนิตศิาสตร์   เพ่ือให้เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   

สงัคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยยดึเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21  กมุภาพนัธ์                    

พ.ศ.  2548   ประกอบด้วย 

 1.  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  จํานวน  5  สาขาวิชา 

      1.1  สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

                 1.2  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

                 1.3  สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน 

  1.4  สาขาวิชาการจดัการทางวฒันธรรม 

  1.5  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 2.  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 3.  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต   สาขาวิชานิตศิาสตร์ 

 หลกัสตูรดงักลา่วผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี  1/2551   

เม่ือวนัท่ี  11  มกราคม  2551 

 

 จงึนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 มตทิี่ประชุม 
 เน่ืองจากการเสนอขอความเห็นชอบครัง้นีมี้ถึง  7  หลกัสตูร  มหาวทิยาลยัเห็นวา่เวลาการ

ตรวจสอบ   ทัง้เนือ้หาหลกัสตูรและขัน้ตอนดําเนินการมีจํากดั   จงึขออนญุาตถอนระเบียบวาระนี ้              

ออกไปก่อน 

 สภามหาวทิยาลยัมีมตอินญุาตให้ถอนระเบียบวาระนี ้  โดยขอให้ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ 

เพ่ือนําเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่  5.8  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ.  2551  เงนิรายได้ 
                           หมุนเวียนประเภทเงนิบาํรุงการศกึษา  (เพิ่มเตมิ)  ครังที่  1 
 

 ด้วยมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการจดัให้มีโครงการต้นกล้าปริญญาเอก   เพ่ือพฒันาอาจารย์           

ของมหาวทิยาลยัให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานอาจารย์ของสถาบนัอดุมศกึษาด้วยการสนบัสนนุและสง่เสริม 



 

 

ทัง้ด้านทกัษะพืน้ฐานในการศกึษาตอ่   งบประมาณ  และลดภาระงานปกต ิ  เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการศกึษา

ตอ่ให้แก่อาจารย์ของมหาวทิยาลยั   ประกอบกบัได้จดัทําโครงการทาํเนียบนักวิจยัมหาวทิยาลัย           

ราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เพ่ือสง่เสริมพฒันานกัวิจยัและการจดัทํางานวิจยัของคณาจารย์ของมหาวิทยาลยั 

ตลอดจนสง่เสริมให้เสนอผลงานวิจยัหรือตีพิมพ์ผลงานวจิยัทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตังิบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ

ดงักลา่ว 
  

มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตขิอให้เลื่อนระเบียบวาระนีไ้ปเสนอเพื่อพิจารณาในการประชมุสภามหาวทิยาลยั               

ครัง้ตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  

 

-ไมมี่-  
 

            ประธานท่ีประชมุนดัประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  2/2551   ในวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2551  

ณ  ห้องประชมุผดงุชาตเิวลา 13.30 น. 

 

 

เลกิประชมุเวลา  17.20  น.  

 

นางสาวกตัตกิา   สขุกาล                 ผศ.สนุทร   พนูเอียด 

     ผู้บนัทกึการประชมุ             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

  


