
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  4/2551 

วันศุกร์ ที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2551  เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชุมผดุงชาต ิ  อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

ผู้มาประชุม 
 1. ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน  

 2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั   รองประธาน 

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

4. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ  

5. นายจตพุร  วชัรานาถ  แทนประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

    กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ 

 6.  ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ อธิการบดี  กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่    กรรมการ 

 7. นายสมพร   ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ  

 8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

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

 10. ผศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 11. นายชยัราช  จลุกลัป์  กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 12. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา   กรรมการ 

 13. นางพรศลีุ   สทุธโส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 14. นางสาวสมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 15. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี     เลขานกุาร 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
 1.  ศ.ดร.เอกวทิย์  ณ  ถลาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 2. ศ.สธิุวงศ์   พงศ์ไพบลูย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 3. ศ.ดร.วิรุณ   ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ   ลาประชมุ 

 5. นายธานี   เทือกสบุรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 6. นางสาวพจมาน   เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 7. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  ลาประชมุ 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 1.  นายบรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 2.  นางวริศรา   สมเกียรตกิลุ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 3.  นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ  

1.  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน                                            

ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.1  

 2.  รศ.สณีุย์   ลอ่งประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

     ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 3.  นางชฎาภรณ์   สขุศรี  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 4.  นางจฑุาทิพย์   ฐิตสิวสัด ิ ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 5.  นายวิริยะ  กลิน่เสาวคนธ์ ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 6.  นายคมกฤต   โอวรารินทร์ ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 7.  รศ.ดร.ชศูกัด ิ  เอกเพชร ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 8.  ผศ.ดร.พรรณอร   อชุภุาพ ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 9.  ผศ.นงเยาว์   โตใจ  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.3 

 10.  นายทศพร  จินดาวรรณ ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.3 

 
ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.1  เม่ือวนัท่ี  3  เมษายน  2551  นายกสภามหาวทิยาลยั   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   รองอธิการบดี           

ฝ่ายกิจการพเิศษและคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   ร่วมพิธีถวายปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขายทุธศาสตร์-

การพฒันาแดเ่จ้าคณะจงัหวดัระนอง  และขอช่ืนชมการดําเนินงานด้านการผลติบณัฑิตของมหาวทิยาลยัราชภฏั-         

สรุาษฎร์ธานีท่ีได้เปิดโอกาสทางการศกึษาให้แก่บคุลากรของท้องถ่ินอยา่งกว้างขวางโดยไมจํ่ากดัสถานภาพและ

อาย ุ
  

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.2  การรับนกัศกึษาภาคปกตเิข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ปีการศกึษา  2551   

ขณะนีมี้นกัศกึษาผา่นการคดัเลือกและรายงานตวั  จํานวนประมาณ  4,300  คน  ซึง่มหาวิทยาลยัขอให้

ความมัน่ใจตอ่สภามหาวทิยาลยัวา่  มหาวิทยาลยัจะบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีเน้นคณุภาพ 



 

 1.3  ผลการรับนกัศกึษาตามหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการคลงั                     

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีกบักรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถ่ินเพื่อพฒันาบคุลากรขององค์กรปกครองท้องถ่ินด้านการจดัการการเงินและการคลงัท้องถ่ิน   ซึง่ตาม           

ความตกลงความร่วมมือ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีรับผิดชอบพืน้ท่ี  อปท. จงัหวดัระนอง  และจงัหวดั

ชมุพร   สว่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเป็นเขตความรับผิดชอบของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   แตจ่ากการรับสมคัร 

ในช่วงแรกพบวา่บคุลากรของ  อปท. จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีสว่นหนึง่ได้สมคัรเรียนท่ีศนูย์บริการของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   จงัหวดัชมุพร   จากข้อมลูดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่  มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพความพร้อม 

ในการพฒันาบคุลากรของท้องถ่ินจนเป็นท่ีเช่ือถือขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 

 1.4  ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  ณ  อําเภอเกาะสมยุ                                   

ซึง่ดําเนินการก่อสร้างตัง้แตปี่  2549  บดันีก่้อสร้างไปแล้วประมาณ  95%  เป็นอาคารท่ีสวยงามและคาดวา่                         

จะ เปิดใช้อาคารได้ตัง้แตปี่การศกึษา  2551   สว่นครุภณัฑ์ประกอบอาคารจะได้งบประมาณแผน่ดนิเพิ่มเตมิ                      

ในปีงบประมาณ  2552 

 1.5  การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   งบประมาณ  150  ล้านบาท  ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของการ

ขายซองประกวดราคาเพื่อเข้าสูก่ระบวนการประกวดราคาโดยระบบอีเลก็ทรอนิคส์ในวนัท่ี  25  เมษายน  

2551   ซึง่คาดวา่ จะมีผู้ เข้าแขง่ขนัหลายราย  และมัน่ใจวา่การดําเนินการก่อสร้างจะเป็นไปตามเป้าหมาย

และระยะเวลาของปีงบประมาณ     
 

 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่  3/2551 

 

 ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  3/2551  เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 20  

มีนาคม  2551    โดยมีข้อแก้ไข  ดงันี ้  ระเบยีบวาระที่  6  เร่ืองอ่ืน ๆ  หน้า  8  ข้อเสนอแนะของกรรมการ

สภามหาวทิยาลยัข้อ  1.  “การพัฒนาบุคลากรเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับอนาคตของมหาวิทยาลัยและ
สิทธิส่วนบุคคล”   “แก้ไขเป็น”   “การพฒันาบุคลากรเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับอนาคตของ
มหาวทิยาลัย   เป็นพันธกจิและหน้าที่ของบุคลากร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 3/2551 

 

 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากการประชุมครัง้ที่  3/2551                            
รายละเอียดดงัเอกสารแนบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  

และอนปุริญญา  มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนมุตัใิห้ปริญญาและอนปุริญญา 

ดงันี ้

  -  อนปุริญญา  จํานวน  34  คน 

  - ปริญญาตรี  จํานวน 1,477 คน 

  - บณัฑิตศกึษา  จํานวน 219 คน 

              รวม   1,730  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ  ดงันี ้

1. แจ้งสาํนกัสง่เสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  จํานวน  ประเภท

นกัศกึษาท่ีได้อนมุตัใิห้ปริญญา

และอนปุริญญาพร้อม

ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาฯ 

เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงตอ่ไป 

2. แจ้งผลนกัศกึษาทาง

อินเตอร์เนต 

3. ออกใบรายงานผลการศกึษา

ใบรับรองให้นกัศกึษา 

4. เป็นข้อมลูในการทําปริญญา

บตัร 

5.นําข้อแนะเสนอท่ีประชมุ

คณะกรรมการบณัฑิตศกึษาครัง้ท่ี 

4/2551 วนัท่ี  10  เมษายน  2551

ในกรณี นกัศกึษาทําวิทยานิพนธ์

ได้ “ระดบัดีเย่ียม”  ซึง่ท่ีประชมุมี

มตใิห้ดําเนินการ ดงันี ้

5.1 เผยแพร่ทางวารสารทัง้ท่ีเป็น

ของมหาวทิยาลยัและเครือขา่ย 

5.2 สง่ช่ือวิทยานิพนธ์และช่ือ

นกัศกึษาเสนอผลงานในที่ประชมุ

วิชาการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  แนวทางการพฒันาบคุลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวทิยาลยัได้ให้

ข้อเสนอแนะใน 3 ประเดน็หลกั 

1. แนวทางการพฒันาบคุลากร

ของคณะและของบคุคล 

2. แนวทางในการศกึษาและ

เตรียมความพร้อมในการไปศกึษา

ตอ่ 

3. วิธีการและมาตรการที่จะไป

ศกึษาตอ่ 

 

 

 

 

 

5.3 จดัทําบญัชีประกาศเกียรติ

คณุไว้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั 

5.4 ทําบญัชีนกัศกึษาไว้ใน

ทะเบยีนวิทยานิพนธ์  ณ  

หอสมดุกลาง 

5.4 มอบเข็มเกียรตยิศ 

5.5 เผยแพร่วทิยานิพนธ์     

ทางอินเตอร์เนต 

1.  มหาวทิยาลยัได้ประชมุชีแ้จง

บคุลากรถึงแนวทางและมาตรการ

ตา่ง ๆ ท่ีจะเข้าโครงการต้นกล้า

ปริญญาเอก  และการทําผลงาน

ทางวิชาการ 

2.  คณะทกุคณะทําแผนพฒันา

บคุลากรทัง้เป็นภาพร่วมของคณะ

และแผนพฒันาเฉพาะบคุคล   

ทัง้นีจ้ะเข้าโครงการศกึษาตอ่

ระดบัปริญญาเอกและการทํา

ผลงานทางวิชาการ 

3.  ประชมุคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัพิจารณา

แผนพฒันาบคุลากรของแตล่ะ

คณะ   เม่ือวนัองัคาร ท่ี 8  

เมษายน   พ.ศ.2551 

4.  มหาวทิยาลยัมอบศนูย์ภาษา 

ดําเนินโครงการพฒันา

ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมให้อาจารย์ก่อนไปสอบ

ความรู้  TOEFL และ IELTS  

ตอ่ไป 

 



 

5.  มหาวทิยาลยัได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

“เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวิธีการไป 

ราชการเพื่อสมคัรสอบคดัเลือก

สอบภาษาองักฤษเพื่อศกึษาตอ่

ของบคุลากร” แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 

 4.1  สรุปรายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ   ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2551  ปีงบประมาณ  

2551   

 4.2  ผลการเลอืกบคุคลเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   และผลการเลือก

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  “สาขาการปกครองท้องถ่ิน”   จากการประชมุสภามหาวทิยาลยัเม่ือวนัพฤหสับดี                              

ท่ี  10  เมษายน  2551  ผลการเลือกเป็นเอกฉนัท์เสนอช่ือ  นายวินยั   บวัประดษิฐ์   ผู้วา่ราชการจงัหวดั                          

สรุาษฎร์ธานี  เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  สาขาการปกครองท้องถ่ิน   
 

 

ระเบียบวาระที่  5   เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 

ระเบียบวาระที่  5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ   
                 มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

 เน่ืองจากนกัศกึษาภาคปกต ิ ภาค กศ.บท.  ระดบัปริญญาตรี  อนปุริญญาและระดบับณัฑิตศกึษา           

ได้เรียนครบตามหลกัสตูรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชมุ 

ครัง้ท่ี 2/2551  วนัท่ี  10  เมษายน  พ.ศ. 2551  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี  4/2551            

เม่ือวนัท่ี  10  เมษายน  2551   ได้เสนอรายช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา   อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต   รวม  จํานวน  592  คน  

 

 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัพจิารณาแล้ว  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต 

ดงันี ้

       1.  ระดบัอนปุริญญา  จํานวน           17     คน 

      2.  ระดบัปริญญาตรี                                   จํานวน         545 คน 

       3.  ระดบับณัฑิตศกึษา  จํานวน   30  คน   ประกอบด้วย              

          3.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิต จํานวน         11      คน 

          3.2  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต                     จํานวน      9  คน 

          3.3  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                  จํานวน          4      คน  

          3.4  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต          จํานวน      6  คน 

                 รวม          592      คน 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ในกรณีท่ีผู้ สําเร็จการศกึษาได้ผลการศกึษาเข้าเกณฑ์เกียรตนิิยมอนัดบั 1  แตไ่ด้เกียรตนิิยม               

อนัดบั  2  ควรมีช่องหมายเหตอุธิบายชีแ้จงเพื่อความชดัเจนประกอบการพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา 

2.  มหาวทิยาลยัควรตดิตามผลการเรียนของนกัศกึษาแตล่ะชัน้ปีของทกุสาขาวิชา   เพ่ือให้เห็นผล            

ในการเปลีย่นแปลงผลการเรียนของนกัศกึษาแตล่ะสาขาวิชาและสามารถดําเนินการให้การช่วยเหลือ หรือ             

สนบัสนนุเพื่อให้นกัศกึษาสาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรและมีคณุภาพ 

 

 

ระเบียบวาระที่   5.2  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
  

 เพ่ือให้หลกัสตูรการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เปลีย่นแปลงให้สอดคล้อง                       

จาก  “หลกัสตูรสถาบนัราชภฏั”   เป็น  “หลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”   และได้มีการปรับปรุง                     

หลกัสตูรด้านเนือ้หาและจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคม                     

ความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ                           

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร  คณะวทิยาการจดัการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และบณัฑิตวทิยาลยั            

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   จํานวน  9      

หลกัสตูร 
 

   มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมต ิ ดงันี ้

 1.  เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  8 หลกัสตูร คือ 

     1.1  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

     1.2  หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต   สาขาวิชาการบญัชี   

     1.3  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

     1.4  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการการคลงั 

     1.5  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสกิส์ 

     1.6  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

     1.7  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู 

     1.8  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

 2.  อนญุาตให้มหาวิทยาลยัถอนหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

เพ่ือไปปรับปรุงให้สมบรูณ์ทัง้ด้านโครงสร้างท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาของบณัฑิตท่ีจะออกไปรับใช้ 

สงัคม และความถกูต้องในการพิมพ์เอกสารหลกัสตูร 

 
 



 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ในการจดัทําหลกัสตูรและการเปิดสอนควรมีความสอดคล้องกบัสภาวะความเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ  สงัคมและการมีตลาดแรงงานสําหรับบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาออกไป  ตลอดจนมีความ

สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินทัง้ตวับณัฑิต  และผู้ประกอบการ  แตท่ัง้นีต้้องอยูภ่ายใต้ศกัยภาพ

ของมหาวทิยาลยัท่ีจะผลติบณัฑิตในสาขาวิชานัน้ ๆ 

 2.  มหาวทิยาลยัควรกําหนดเป้าหมายของการผลติบณัฑิตแตล่ะสาขาวิชาให้ชดัเจนวา่ผลผลติ

ตอบสนองตลาดแรงงานในด้านใด 

 3.  หลกัสตูรทางด้านการบริหารธุรกิจ และการจดัการทัว่ไปควรเพิ่มเนือ้หาวิชาด้านการขนสง่ 

และการบริการด้วย 

 4.  คณะท่ีเสนอหลกัสตูรเพ่ือให้สภามหาวทิยาลยัพจิารณาให้ความเห็นชอบควรตรวจสอบ               

ความถกูต้องทัง้ด้านโครงสร้าง  รายละเอียดเนือ้หาวชิาเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรท่ีกําหนดและความถกูต้อง

ในการพิมพ์      
 

 

ระเบียบวาระที่  5.3   พจิารณาอนุมัตหิลักการจัดตัง้  “คณะนิตศิาสตร์” 
 

 ด้วยคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ได้เปิดการเรียนการสอน

หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต  ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2547  ถึงปัจจบุนัจํานวน 4 รุ่น  โดยหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชานิตศิาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ท่ี ศธ 0506              

(2)/3021  ลงวนัท่ี 23  พฤศจิกายน  2549  และ ก.พ. ได้พิจารณารับรองและรับทราบคณุวฒุิของผู้ สําเร็จ

การศกึษาตามหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิตแล้วตามหนงัสือ ท่ี ศธ 1503.3/1282  ลงวนัท่ี  30  มกราคม  2545   

ปัจจบุนัมีนกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิตศิาสตร์  จํานวน  691 คน  แยกเป็น

นกัศกึษาภาคปกตจํิานวน 394 คน  นกัศกึษาภาค กศ.บท. จํานวน  297 คน  และจดัความพร้อมในการจดั                

การเรียนการสอนตามมาตรฐานหลกัสตูรท่ีเนตบิณัฑิตยสภาได้กําหนดไว้   โดยขณะนีร้อการรับรองมาตรฐาน

จากเนตบิณัฑิตยสภาในขัน้ตอนสดุท้าย    

 เพ่ือให้การบริหารจดัการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของบคุลากรท้องถ่ินท่ีจะศกึษา

ในสาขาวิชานิตศิาสตร์ท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี และมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมท่ีจะให้คณะนิตศิาสตร์เป็นศนูย์กลางใน

การจดัการศกึษาด้านหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิตในสาขาตา่ง ๆ ได้แก่ กฎหมายมหาชน กฎหมายธรุกิจ กฎหมาย

ระหวา่งประเทศ กฎหมายบริหารงานยตุธิรรมตอ่ไป   ตลอดจนเป็นศนูย์กลางการศกึษาวิชานิตศิาสตร์ในเขต

ภมูิศาสตร์ภาคใต้ตอนบน   จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัจิดัตัง้คณะนิตศิาสตร์เพ่ือรับผิดชอบ

ในการเปิดสอนหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบจดัตัง้คณะนิตศิาสตร์  เป็นสว่นราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 



 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ในการจดัการเรียนการสอนในสาขานีค้วรดําเนินการดงันี ้

       1.1  คดัคนเก่งเข้าศกึษาโดยใช้วธีิคดัเลือกหรือสอบในหลายรูปแบบ  เชน่  คนเก่งมหาวิทยาลยั               

ให้ทนุการศกึษา 

       1.2  กระบวนการสอนและการสอบให้เน้นการวิเคราะห์  สงัเคราะห์   แทนการท่องจํา  และ                       

เน้นด้านภาษา  และด้านสารสนเทศควบคูก่นัไป 

       1.3  ให้มีการวิจยัและพฒันาศาสตร์ทางด้านนิตศิาสตร์ให้มากขึน้ 

  1.4  ด้านผู้สอนควรใช้ผู้ มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทัง้ในท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

  1.5  ให้มีภาคปฏิบตัท่ีิสมดลุกบัการเรียนการสอนเชิงเนือ้หา 

 2.  เน่ืองจากคณะนิตศิาสตร์เป็นคณะใหมข่องมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี เม่ือเทียบกบั

มหาวิทยาลยัเดมิท่ีเปิดสาขานี ้   มหาวทิยาลยัจงึควรเตรียมการในด้านตา่ง ๆ ให้ดี   สร้างทีมเพ่ือพฒันา                  

ศกัยภาพของบณัฑิตท่ีจะสาํเร็จการศกึษาออกไปแขง่ขนักบัมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ   โดยการกําหนดมาตรฐาน  

ตวัชีว้ดัให้ชดัเจนเพื่อไปสูเ่ป้าหมาย  1 ใน 10 ของมหาวทิยาลยัท่ีผลตินกักฎหมายให้ได้ 
 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ       

  -ไมมี่- 
 

 ประธานที่ประชมุนดัประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  5/2551   ในวนัท่ี  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  

13.30 น.  ณ   ห้องประชมุผดงุชาต ิ 

 

  

เลกิประชมุเวลา  17.40 น.  

 

นางสาวกตัตกิา   สขุกาล               ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

     ผู้บนัทกึการประชมุ             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


