
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 12/2552 
วันพุธ ที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2552  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาตกิารท่องเที่ยว  อาคารวิทยาลัยนานาชาตกิารท่องเที่ยว  
มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  อาํเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ  

8. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

10. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

11. รศ.ดร.ชศูกัด ิ  เอกเพชร 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 

18. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 

 

 
 



 

 

2 

 

 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ลาประชมุ 

2. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร 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.   ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1   

 2.  รศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 3.  นายสมพงษ์    ยิง่เมือง อาจารย์ประจําคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  ประธานเชิญนายกเทศมนตรีเมืองสมยุ  คณุรามเนตร   ใจกว้าง  ได้กลา่วต้อนรับและให้ข้อมลู           

ในด้านตา่งๆ  ของอําเภอเกาะสมยุให้กบักรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 2.  ประธานแจ้งอาการของคณุพจมาน   เครือสนิธุ์   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุท่ีิได้ป่วยด้วยโรค

เส้นโลหิตในสมองแตกและขณะนีเ้ข้าพกัรักษาตวั  ณ  สถาบนัประสาทวิทยา  โรงพยาบาลราชวถีิ   ซึง่อาการ                 

โดยรวมดีขึน้และญาตขิองคณุพจมานได้ขอบคณุมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะอธิการบด ี รศ.ปราณี   เพชรแก้ว 
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นายแพทย์บรรจบ   มานะกลุ  อปุนายกสภามหาวทิยาลยัฯ และคณุวิชิต   สวุรรณรัตน์  กรรมการสภาฯ 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ ท่ีได้ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกขณะพกัรักษาตวั   ณ  โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี    

ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยไปรักษาตอ่  ณ  กรุงเทพมหานคร 

 3. สภามหาวทิยาลยัและมหาวิทยาลยัแสดงความยินดีกบัศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า                   

เน่ืองในโอกาสได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานที่ประชมุอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.)  

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  อธิการบดีได้มอบหนงัสือ  ”เรียงร้อยบนัทกึถ้อยอธิการบดี“ ซึง่เป็น “53 บนัทกึถ้อย...แห่งผลกึ

ความคดิชีวิตและการทํางานของอธิการบดี” ให้กบักรรมการสภามหาวทิยาลยัเน่ืองในโอกาสปีใหม ่ 2553 

 2.  มหาวทิยาลยัเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัทกุท่านร่วมงานปีใหมข่องบคุลากรมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ”SRU  SPIRIT  2010“ ในวนัพฤหสับดี ท่ี  24  ธนัวาคม  2553  เวลา  17.00  น.                    

ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 3.  อธิการบดีได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการก่อตัง้วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมหาวทิยาลยัได้ทําสญัญาเช่ากบัวดัสวา่งอารมณ์และขอบคณุ                           

คณุวิชยั  ศรีขวญั  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ  ท่ีมีสว่นให้ความชว่ยเหลือประสานงานกบัวดั                                

สวา่งอารมณ์จนทําให้การดาํเนินการ ก่อสร้างวทิยาลยันานาชาตกิารทอ่งเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ                           

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

      มหาวทิยาลยัจะก่อสร้างและดําเนินการให้พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียว                         

การศกึษาและการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมและจะสร้างหอสงูเพื่อเป็นหอดดูาวและขึน้ไปชมธรรมชาต ิ                       

ของทะเลและพืน้ท่ีอําเภอเกาะสมยุ 

 4.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษาจากสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ระดบัสถาบนัและระดบักลุม่สาขาวิชา  

(กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  กลุม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์   การบญัชี              

การจดัการ  การท่องเท่ียวและเศรษฐศาสตร์  กลุม่สาขาวิชาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์  กลุม่สาขาวิชา

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  กลุม่สาขาวิชาสหวทิยาการ)  ซึง่มี  ศาสตราจารย์ ดร.สธุรรม  อารีกลุ                

เป็นประธาน  ได้ตรวจประเมินตามแนวทางที่สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) กําหนด   โดยทําการตรวจเยี่ยมมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ระหวา่งวนัท่ี                          

11 – 13  กนัยายน  2549  และมหาวทิยาลยัได้แจ้งผลการตรวจประเมนิ  จากการแจ้งของคณะกรรมการฯ  

ให้สภามหาวทิยาลยัทราบแล้วในการประชมุสภามหาวิทยาลยั  ครัง้ท่ี  9/2549 เม่ือวนัท่ี  4  ตลุาคม  2549                       

การรับรองมาตรฐานการศกึษาดงักลา่ว  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา                    

(องค์การมหาชน)  ได้ให้หนงัสือสําคญัท่ี 074/2552 (แนบระเบียบวาระนี)้  ซึง่จะมีผลตัง้แตว่นัท่ี  27   
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พฤษภาคม  2551  จนถงึรอบการประเมนิเพื่อรับรองมาตรฐานคราวตอ่ไป  ซึง่จะต้องดําเนินการภายใน

ระยะเวลา  5  ปี  นบัแตก่ารรับรองมาตรฐานในรอบการประเมินนีแ้ละมหาวิทยาลยัสามารถนําผล                            

การรับรองมาตรฐานการศกึษาดงักลา่วไปประชาสมัพนัธ์ได้ตามระเบยีบสํานกังานรับรองมาตรฐาน                  

และประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)  วา่ด้วยการประชาสมัพนัธ์ของสถานศกึษาท่ีได้รับ                   

การรับรองมาตรฐานการศกึษา  พ.ศ.  2550 

5.  มหาวทิยาลยัได้จดัโครงการการจดัการความรู้  เร่ืองการนํา Competency  ไปสูภ่าคปฏิบตั ิ  

ระหวา่งวนัท่ี  15  -  16  ธนัวาคม  2552  ณ  ตาลคู ่ บีช  รีสอร์ท  อําเภอขนอม  จงัหวดันครศรีธรรมราช   

สําหรับคณบดี  หวัหน้าสํานกังานคณบดี  หวัหน้าสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั  และเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบตังิานบริหารงานบคุคล  จํานวน  50  คน  โดยมีวตัถปุระสงค์  คือ 

  (1)  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจในความหมาย  ขัน้ตอนวิธีการกําหนด                   

และการแบง่ระดบั  Competency  เพ่ือการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ 

  (2)  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถพฒันาการนํา  Competency  ไปประยกุต์ใช้                               

ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในหนว่ยงาน 

  (3)  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ปัญหา  อปุสรรคและการเตรียมความพร้อม                                

ในการนํา  Competency  ไปใช้ในหน่วยงานได้อยา่งถกูต้อง 
   
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 11/2552  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัพธุ  ท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552   โดยมีการแก้ไข  ดงันี ้  

ระเบียบวาระที่ 5.4  แก้ไขมตท่ีิประชมุ   โดยเพิ่มข้อความ  ดงันี ้

 “โดยมีกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ไมเ่ห็นชอบอตัราการจ่ายคา่ตอบแทน 

สําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่อธิการบดีซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน 

จํานวน  2  ราย  คือ  ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์  และ  ผศ.สมุาล ี  จิระจรัส”  
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2552 
 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2552  ดงันี ้

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

3.2  เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระ 

ท่ี 5.2  พิจารณาแตง่ตัง้คณะทํางาน

เพ่ือวิเคราะห์ภารกิจของสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

เห็นชอบแตง่ตัง้  นายนิตสติ     

ระเบียบธรรม  เป็นท่ีปรึกษา

คณะกรรมการศกึษาแนวทาง               

การพฒันาการดําเนินงานของสภา 

1. นายกสภาฯ ลงนามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 

025/2552 เร่ืองแตง่ตัง้ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการศกึษาแนวทางการ 
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 ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พฒันาการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   

2. แจ้งคําสัง่ให้  นายนิสติ                     

ระเบียบธรรม  กรรมการสภาฯ 

ผู้ทรงคณุวฒิุทราบ 

3.3 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบวาระ 

ท่ี 5.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การรับนกัศกึษาภาคปกตแิละ

นกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษา

เพ่ือพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน                 

(กศ.บท.) ปีการศกึษา  2553 

 

สภามหาวิทยาลยัฯ  มอบหมายให้ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการ

ประสานกบัคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  เพ่ือศกึษาความพร้อม        

ในการจดัการเรียนการสอนด้านตา่งๆ  

ของสาขาวิชาวทิยาศาสตร์

สิง่แวดล้อมและแจ้งสภา

มหาวิทยาลยัทราบตอ่ไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้

ประสานงานกบัคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

เพ่ือศกึษาความพร้อมในการจดัการ

เรียนการสอนด้านตา่งๆ  ของสาขา 

วิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมในการ

เปิดรับนกัศกึษา   ปีการศกึษา  2553   

ซึง่พบวา่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิง่แวดล้อมมีผู้ให้ความสนใจเข้า

ศกึษาจํานวนมากและมีทรัพยากร

บคุคลและวสัด/ุครุภณัฑ์เพียงพอใน

การจดัการเรียนการสอน แตข่าดการ

บริหารจดัการท่ีดี    ซึง่มหาวทิยาลยัได้

มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ดําเนินการ  ดงันี ้ 

1. มีระบบการจดัสรรงบประมาณให้ 

ทัว่ถึงของแตล่ะสาขาวิชาตามความ

จําเป็นและเหมาะสม 

2. มีการบริหารจดัการแบบบรูณาการ

ในด้านการใช้ทรัพยากรบคุคลและ

วสัด/ุครุภณัฑ์ทางการศกึษาร่วมกนั       

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา          

และอนปุริญญามหาวิทยาลยั             

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

อนมุตัใิห้ปริญญา    ดงันี ้

- ปริญญาตรี    จํานวน   353   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   13   คน 

 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ     

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต         
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.3.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการ  อนมุตังิบประมาณปรับปรุง

สนามกีฬาและก่อสร้างสระวา่ยนํา้      

 

เห็นชอบโครงการ  อนมุตังิบประมาณ

ปรับปรุงสนามกีฬาและก่อสร้าง           

สระวา่ยนํา้  งบประมาณรวม  

45,951,189  บาท  (ส่ีสบิห้าล้าน          

เก้าแสนห้าหม่ืนหนึง่พนัหนึ่งร้อย          

แปดสบิเก้าบาทถ้วน) 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลยั          

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ไม่เห็นชอบ

โครงการอนมุตังิบประมาณปรับปรุง

สนามกีฬาและก่อสร้างสระวา่ยนํา้  

จํานวน  1  ราย  คือ  ผศ.ดร.พลูสขุ       

ปรัชญานสุรณ์ 

 

1. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พฒันาและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

งานทัว่ไปทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2. งานอาคารสถานที่ดําเนินการ

กําหนดรายละเอียดของงานตาม

โครงการเพื่อดําเนินการประกวดราคา

โดยวิธีอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

5.3.2  พิจารณาอนมุตังิบประมาณ

เพ่ือชําระเงินตามคําพิพากษาของ  

ศาลอทุธรณ์ 

 

อนมุตังิบประมาณเพื่อชําระเงนิ            

ตามคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ 

ให้แก่  ห้างหุ้นสว่น   จํากดั 

เจตน์พิทกั  คดีจ้างทําของ  เป็นเงิน

จํานวน  6,768,400  บาท (หกล้าน

เจ็ดแสนหกหม่ืนแปดพนัสี่ร้อย              

บาทถ้วน) 

1. แจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พฒันาทราบมตสิภามหาวิทยาลยัฯ 

2. มหาวิทยาลยัได้จ่ายเงินตามคํา 

พิพากษาของศาลอทุธรณ์ ให้แก่ 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั  เจตน์พิทกั  แล้ว 

เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2552   

และห้างหุ้นสว่นจํากดั เจตน์พทิกั   

โดย นายสรธสัส์  ธนัยลาภพิทกัษ์          

ได้มอบทนุการศกึษา  เป็นเงินจํานวน  

2,000,000  บาท  และเงินสวสัดกิาร

บคุลากร  จํานวน  86,000  บาท  

ให้กบัมหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  11  

ธนัวาคม  2552   ณ  ห้องอธิการบดี  

อาคารอํานวยการ    มหาวิทยาลยั  

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

5.4 พิจารณาออกระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วยอตัราเงินเดือนของผู้ดํารง         

สภามหาวิทยาลยัฯ  มีมตใิห้ประชมุ

ลบั 
 
 

1. แจ้ง  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   

พทุธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลยั         

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีทราบมตสิภา 
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

ตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็นราชการ  

พ.ศ. 2552  และอตัราการจ่าย 

เงินเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง

อธิการบด ี (ลบั) 

 มหาวิทยาลยัฯ  ตามบนัทกึข้อความ       

ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2552 

2. นายกสภาฯ ลงนามระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี       

วา่ด้วยการจ่ายคา่ตอบแทนสําหรับ        

ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึง่ไม่เป็น

ข้าราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 

3. นายกสภาฯ ลงนามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  

026/2552  เร่ืองการจ่ายคา่ตอบแทน     

ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบด ีมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ลงวนัท่ี  25  

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 และแจ้งคําสัง่

ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบและดําเนินการ 
 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ - 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  16  ธนัวาคม  2552                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา    

จํานวน  56  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี  11/2552  เม่ือวนัท่ี   18                      

ธนัวาคม  2552  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยั              

จํานวน  10   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา   ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            56  คน 
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ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   10   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              2 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              8   คน 
   

5.2 พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในฐานะสถาบนัอดุมศกึษา 

เพ่ือการพฒันาท้องถ่ินและวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสว่นราชการ

ระดบัคณะ   ตามกฎกระทรวงการจดัตัง้สว่นราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  กระทรวง 

ศกึษาธิการ  พ.ศ.  2548  ให้ไว้  ณ   วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ.  2548  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลยัจงึมอบหมายให้คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพ่ือมุง่ผลติบณัฑิตท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพในการพฒันาทกัษะ

และความคดิสร้างสรรค์ระบบงานด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์   ตลอดจนสามารถประยกุต์ใช้ทกัษะด้าน

คอมพิวเตอร์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลและมีคณุธรรมจริยธรรม  มีความเป็นผู้ นํา  เป็นสมาชิก

ในสงัคมท่ีนา่ภาคภมูิใจ 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์  (หลกัสตูรปรับปรุง  พทุธศกัราช  

2552)  ได้ผา่นการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี  4/2552  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2552  

แล้ว  จงึนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
1. ควรให้ความสําคญักบัคณุธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ   สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

2. ปรับแผนการเปิดสอนจากภาคการศกึษาท่ี 1  ปี  พ.ศ.  2552  เป็นภาคการศกึษาท่ี 1                              

ปีการศกึษา 2553 

3. ควรเพิ่มตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงาน (Key  Performance  Indicators)  ท่ีเป็นคณุธรรม                   

จริยธรรมวิชาชีพลงในหลกัสตูรด้วย 

4. ควรปรับปรุงความสอดคล้องของข้อความในการเขียนในหวัข้อ “สถานการณ์ภายนอก                                

หรือการพฒันาท่ีจําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร” 

5. ควรปรับปรุงการเขียนในหวัข้อ “แผนพฒันาปรับปรุง : การจดัการหลกัสตูร”  กรณี                           

“หลกัฐาน/ดชันีชีว้ดั” โดยให้แยกตาม “กลยทุธิ”  แตล่ะข้อ 
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มตทิี่ประชุม 

      เห็นชอบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลกัสตูรปรับปรุง  

พทุธศกัราช  2552)  โดยให้ดําเนินการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ  และในการเสนอให้สภามหาวิทยาลยั

ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรครัง้ตอ่ไปให้มหาวทิยาลยัเสนอ “ร่าง” ระบบและกลไกของการจดัทํารายละเอียด

ของหลกัสตูร   เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อออกประกาศใช้บงัคบัตามความในประกาศคณะกรรมการ                   

การอดุมศกึษา  เร่ืองแนวทางการปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2552 
  

5.3  พจิารณากาํหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและดาํเนินการในการเลื่อนค่าตอบแทน                          
      ของผู้ดาํรงตาํแหน่งอธิการบด ี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ลับ) 
มตทิี่ประชุม 
สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตใิห้ประชมุลบั    

     

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
-ไมมี่ - 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  กรณีปกต ิ กําหนดให้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ทกุวนัเสาร์ท่ี                  

3  ของเดือน   สําหรับครัง้ท่ี  1/2553  ประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ   ในวนัเสาร์ ท่ี  16  มกราคม  พ.ศ.  2553                       

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


