
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 8/2553 
วันอังคาร ที่  24   สิงหาคม  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชยั   ศรีขวญั นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ 

3. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ 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.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

13. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ   

14. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. อาจารย์พรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท   สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

3. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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4. ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

5. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

2. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นางกตัตกิา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.  ดร.อษุณีย์    สธุรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 2.  นางสาวสรัลชยา   ถาวรสนัต์ สถาปนิกประจํามหาวทิยาลยั 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 3.  ดร.จิตตมิา   ศีลประชาวงศ์ ผู้ อํานวยการสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6 

 4.  ผศ.สกิุจ   เอ่ียมสะอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสง่เสริมและพฒันาระบบ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ   

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 - ไมมี่ - 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  อธิการบดี   และอปุนายกสภามหาวทิยาลยัฯ   ได้มอบมอบช่อดอกไม้และของท่ีระลกึแสดง             

ความยนิดีกบั   คณุวิชยั   ศรีขวญั  ท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ  แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่นายกสภามหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตัง้แตว่นัท่ี  22   กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 

 2.  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2553  เม่ือวนัท่ี  25               

มีนาคม   พ.ศ.  2553  ได้มีมตเิห็นชอบให้เสนอช่ือ  นายวิชยั   ศรีขวญั  เพ่ือนําความกราบบงัคมทลู ฯ    
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เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   แตง่ตัง้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  แทน                            

ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์  โดยฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัฯ  ได้ดําเนินการแล้ว  นัน้ 

      บดันี ้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   แตง่ตัง้  นายวิชยั   ศรีขวญั  ให้ดํารงตําแหน่ง               

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีแทน   ตัง้แตว่นัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  ตามสําเนา 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  แนบระเบยีบวาระนี ้

 3.  สํานกังานราชเลขานกุารในพระองค์   กองกิจการในพระองค์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ   

สยามมกฎุราชกมุาร  วงัศโุขทยั  แจ้งวา่   สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกฎุราชกมุาร   ได้

พระราชทานนามหอประชมุใหญ่  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีวา่ “หอประชมุวชิราลงกรณ” ตามท่ี 

ขอรับพระมหากรุณาธิคณุและทรงรับเชิญเสดจ็ฯ   มาทรงเปิดหอประชมุดงักลา่ว  พร้อมด้วยพระเจ้า                       

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปีงกรรัศมีโชต ิ                            

ในวนัพฤหสับดี ท่ี  23  กนัยายน  พ.ศ. 2553  เวลา  17.00 น. จงึขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีทกุทา่นร่วมรับเสดจ็ในวนัและเวลาดงักลา่ว  ตามสําเนาหนงัสอืแนบระเบียบวาระนี ้

 4.  มหาวทิยาลยัขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยั ฯ  ทกุท่านร่วมเป็นเกียรตใินงานพธีิ            

ถวายปริญญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  สาขาหลกัสตูรและการสอน  แก่  พระภาวนาโพธิคณุ                    

(โพธ์ิ  จน  ทสโร)  ในวนัเสาร์ ท่ี   28  สงิหาคม  พ.ศ.  2553  ณ  ลานหินโค้ง   สวนโมกขพลาราม  อําเภอ                     

ไชยา   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   รายละเอียดตามกําหนดการที่แจ้งกรรมการสภามหาวทิยาลยั ฯ  แล้ว     
   

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 7/2553  
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 7/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัพฤหสับดี  ท่ี  29   กรกฎาคม  พ.ศ.  2553   โดยไมมี่การแก้ไข    
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 7/2553 
 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 7/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ด้วยมหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  และคณะกรรมการ

อํานวยการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  เห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน 

การดําเนินงานโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  การให้คา่ตอบแทนการสอนนกัศกึษา 

ตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน  และการเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยบริการ

ฐานพืน้ท่ี  ให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ  นโยบายของรัฐบาล   การเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการเรียน   
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การสอนท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกบัประสบการณ์และศกัยภาพทางวิชาการ  มหาวทิยาลยัจงึออกประกาศ  

จํานวน  4  ฉบบั  เพ่ือแจ้งสภามหาวทิยาลยัทราบ  ดงันี ้

 (1)  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองคา่ตอบแทนการสอนนกัศกึษาตามโครงการ 

จดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  พ.ศ.  2553 

 (2)  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน                         

การดําเนินงานโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน   

 (3)  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ                   

หนว่ยบริการฐานพืน้ท่ี 

 (4)  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองการจ่ายเงินคา่ตอบแทนการสอนสําหรับ  

ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานนิตศิาสตร์  
 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   18   สงิหาคม                             

พ.ศ.   2553   และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อ                             

พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  14  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา                             

ในการประชมุครัง้ท่ี  8/2553   เม่ือวนัท่ี  19   สงิหาคม  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตั ิ                            

ให้ปริญญา   ระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  16   คน  รายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบระเบยีบวาระนี ้ 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน             14   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   16   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              4 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน             11   คน 

  - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  1 คน 
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5.2 พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ด้วยสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2553  เม่ือวนัท่ี  29   มถินุายน  

พ.ศ.  2553 ในระเบียบวาระท่ี 5.3  และในการประชมุครัง้ท่ี 7/2553  เม่ือวนัท่ี  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553   

ในระเบียบวาระท่ี 2 “เห็นชอบในหลกัการท่ีต้องมีครุภณัฑ์เรือสําหรับการเรียนการสอน โดยให้มหาวิทยาลยั

ดําเนินการกําหนดคณุลกัษณะครุภณัฑ์ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน                    

ท่ีเก่ียวข้อง   เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือให้สภามหาวทิยาลยั 

พิจารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัตอ่ไป”  

จากมตสิภามหาวิทยาลยัดงักลา่ว  มหาวทิยาลยัได้ขอความร่วมมือกบัศนูย์พฒันาและบํารุง          

รักษาทางนํา้ท่ี 8  (ขอนแก่น)   โดย  นาวาตรีนิสสรณ์   เกตวุงษ์วิจารณ์   หวัหน้าศนูย์ฯ  ได้ให้ข้อมลู 

“คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือเพ่ือการท่องเท่ียวและการศกึษา” ดงันี ้

1. ความคุ้มคา่ในการตอ่เรือ  ประเภทเรือไม้ 

2. คณุลกัษณะด้านเทคนิคของเรือ 

3. การซอ่มบํารุงเรือเม่ือนํามาใช้งาน 

4. การตรวจสอบเรือ  ระหวา่งการดําเนินการตอ่เรือท่ีอูเ่รือ 

5. ระยะเวลาการตอ่เรือและการสง่มอบ 

6. เคร่ืองอปุกรณ์ช่วยชีวิตและความปลอดภยัประจําเรือ 

7. เคร่ืองมือเดนิเรือและสื่อสาร 
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือและคําขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                

ของมหาวทิยาลยั  ระหวา่งปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  แนบระเบียบวาระนี ้
มตทิี่ประชุม 
ให้มหาวทิยาลยัเพิ่มเตมิข้อมลูรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือตามท่ีสภามหาวทิยาลยั

เสนอแนะให้ครบถ้วนสมบรูณ์และวงเงินงบประมาณที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตั ิ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีข้อมลูคณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือท่ีชดัเจน  เช่น  ความจขุองถงัเก็บนํา้จืด  ความจ ุ                   

ของถงันํา้มนัเชือ้เพลงิ   ระบบไฟแสงสวา่ง   อปุกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสาร  เคร่ืองยนต์สํารองหากเคร่ืองยนต์

หลกัขดัข้อง  และคณุลกัษณะของเคร่ืองยนต์  เป็นต้น 

2.  ควรมีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการให้บริการหลงัการขาย  หรือมีการประกนั 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 

รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ                               
มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภฏั                              
สุราษฎร์ธานี  

 มตทิี่ประชุม 
รับทราบ  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลยั ฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและการให้                        

บริการสําหรับการเรียนการสอนและการบริการของมหาวทิยาลยั   ตามรายละเอียดในข้อสงัเกตและ                                

ข้อเสนอแนะ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
มหาวิทยาลยัควรดําเนินการพฒันาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร                             

จดัการและการจดัการเรียนการสอน  ดงันี ้

1. ควรมีระบบฐานข้อมลูของมหาวทิยาลยั  เช่น   ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์  ฐานข้อมลูของห้องสมดุ 

และหนว่ยงานอื่น ๆ  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กบันกัศกึษา  บคุลากรของมหาวทิยาลยั   ตลอดจน                            

ประชาชนทัว่ไปได้ 

2.  ควรมีการตรวจสอบและบนัทกึข้อมลูการเข้าใช้เว็ปไซต์ตา่งๆ  ของบคุลากรและนกัศกึษา   

3.  ควรมีโปรแกรมรองรับสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตดัสนิใจเม่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ 

4.  มีโปรแกรมการรักษาความปลอดภยัในระบบฐานข้อมลูของมหาวทิยาลยั 

ทัง้นี ้ การประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ  ควรจดัระบบการประชมุให้สอดรับกบัการนําเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช้ด้วย 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  9/2553  ในวนัพธุ ท่ี   22   กนัยายน  พ.ศ.   2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


