
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  5/2551 

วันพฤหสับด ีที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชุมผดุงชาต ิ  อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

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

ผู้มาประชุม 
 1. ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน  

 2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั   รองประธาน 

3. ดร.จํารัส   นองมาก  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ   กรรมการ 

4.  นายวิชิต  สวุรรณรัตน์   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

 5. นางสาวพจมาน   เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

6. นายจตพุร  วชัรานาถ  แทนประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

    กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ 

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

 8. นายสมพร   ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ  

 9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

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

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

 12. นายชยัราช  จลุกลัป์  กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 13. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 14. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 15. นางพรศลีุ   สทุธโส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 16. ผศ.สมุาล ี  จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 17. 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. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   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.  นางสพุรรณี   อนกุลู  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.2 

 3.  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.4 

 4.  ผศ.นรินทร์   สขุกรี  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  6.1 
 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 -ไมมี่ 
  

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  บนัทกึลายพระหตัถ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร “เร่ือง  แนวทางการดําเนิน              

งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร”  และ

รายงานผลการเข้าเฝ้าเม่ือวนัอาทิตย์ ท่ี 18   พฤษภาคม  2551  ณ   โรงแรม  Novotel   สนามบนิสวุรรณภมูิ 

โดยอธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี เป็น  1  ใน  8  อธิการบดีจาก  40  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 2.  การรับนกัศกึษาภาคปกต ิ ปีการศกึษา  2551  รวมนกัศกึษาท่ีรายงานตวัและปฐมนิเทศแล้ว                 

จํานวน  4,291  คน   โดยจําแนกเป็นคณะ  ดงันี ้

      2.1  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   จํานวน      667      คน 

      2.2  คณะครุศาสตร์     จํานวน      645      คน 

      2.3  คณะวิทยาการจดัการ    จํานวน   1,370      คน 

      2.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จํานวน      820      คน 

      2.5 วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว    จํานวน      507      คน 

                 2.6  คณะนิตศิาสตร์      จํานวน     282      คน 

 

 นกัศกึษาเหลา่นีไ้ด้ผา่นการปฐมนิเทศแล้วระหวา่งวนัท่ี  26 – 28  พฤษภาคม  2551   สําหรับนกัศกึษา 

ตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน  (กศ.บท.)   มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการสอบคดัเลือก

เรียบร้อยแล้ว  ประมาณ  1,700  คน และรายงานตวัในวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2551 



 สว่นบคุลากรสายผู้สอนมหาวทิยาลยัได้เตรียมความพร้อมในการผลติบณัฑิตท่ีเน้นคณุภาพ  ประกอบ             

ด้วยข้าราชการพลเรือนท่ีเป็นอาจารย์ประจํา   พนกังานมหาวิทยาลยั   อาจารย์ชาวตา่งประเทศและอาจารย์               

ประจําตามสญัญา    โดยได้ดําเนินการสอบคดัเลือกตามความจําเป็นของภาระงานสอนไว้แล้ว 

 3.  การรับน้องใหมปี่การศกึษา   2551   มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้นกัศกึษารับน้องใหมไ่ด้   โดย

มหาวิทยาลยักําหนดนโยบายไว้วา่  “การรับน้องใหมด้่วยใจและใจ”  ท่ีมุง่ให้เกิดความรัก   ความผกูพนั และ 

ศกัดิศ์รีของความเป็นคน    ดงันัน้ทกุเร่ืองในการรับน้องใหมเ่ป็นไปตามนโยบายข้างต้น  และไมมี่การรับน้องใหม่

ภายนอกมหาวิทยาลยั   ทัง้นีม้หาวทิยาลยัจะมีการควบคมุกํากบัดแูลอยา่งใกล้ชิด 

 4.  งบประมาณแผน่ดนิปี  2552  ท่ีมหาวทิยาลยัได้รับทัง้สิน้  264.9  ล้านบาท   นอกเหนือจากงบประมาณ

ท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายพืน้ฐานในการบริหารจดัการตามภาระปกตแิล้ว    มหาวทิยาลยัได้รับงบประมาณเป็นหมวดคา่ท่ีดนิ

และสิง่ก่อสร้าง คือ  อาคารเรียนรวมและสาํนกัหอสมดุเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา  1  หลงั  งบประมาณ  142                  

ล้านบาท  เป็นงบผกูพนั  อาคารท่ีพกับคุลากรของมหาวิทยาลยั  1  หลงั   งบประมาณ 20 ล้านบาท  และอาคาร                

ศนูย์เอกสารตํารา  งบประมาณ  9.4  ล้านบาท   โดยงบประมาณทัง้  2  รายการเป็นงบ  1  ปี    สําหรับงบประมาณ

คา่จ้างพนกังานมหาวทิยาลยัตามกรอบอตัรากําลงัท่ีมหาวทิยาลยัได้รับในช่วงปี  2552 – 2554  ในปี  2552  นี ้           

จะได้รับงบจดัสรรจํานวน  72  อตัรา 

 5.  เนตบิณัฑิตยสภาได้ให้การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต  คณะนิตศิาสตร์   มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้วตัง้แตว่นัท่ี  15  พฤษภาคม  2551 

 6.  กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ  (ดร.จํารัส  นองมาก)  ได้แจ้งผลการประเมินมหาวทิยาลยัจากมตขิอง              

คณะกรรมการประเมิน ฯ   เม่ือวนัท่ี  27  พฤษภาคม   2551  ความวา่  “มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี                   
ผ่านการประเมินและรับรองทัง้ในระดบัสถาบันและระดบัสาขาทัง้หมด” 

  
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่  4/2551 

 

 ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ท่ี  4/2551  ซึง่ประชมุเม่ือ                          

วนัพฤหสับดี ท่ี 18  เมษายน  2551   โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครัง้ที่ 4/2551 

 

3.1  ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 4/2551  ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 
5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา

อนปุริญญา และประกาศนียบตัร

บณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏั-       

สรุาษฎร์ธานี 
 
 

อนมุตัใิห้ปริญญา อนปุริญญา  และ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

-  อนปุริญญา  จํานวน  17  คน 

-  ปริญญาตรี  จํานวน  545  คน 

-  บณัฑิตศกึษา  จํานวน  30  คน 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว  ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 

    1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา       

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา 



    1.2  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

ตามข้อเสนอแนะของสภาฯ  เพ่ือการ

แก้ไขปรับปรุงการทําทะเบียน  

แบบฟอร์ม  และรายละเอียดในการ

เสนอสภาฯครัง้ตอ่ไป 

    1.3  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั  เร่ือง  

ประเภทและจํานวนนกัศกึษาท่ีสภา

มหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา 

2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ              

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลนกัศกึษาทาง

อินเตอร์เนต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผล

และหนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญา

บตัรให้บณัฑิต 

5.2  พจิารณาให้ความเห็นชอบ

หลกัสตูรการศกึษามหาวิทยาลยั

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยัมีมตเิห็นชอบ  

จํานวน  8  หลกัสตูรและเห็นชอบให้

มหาวิทยาลยัขอถอนไปแก้ไขปรับปรุง  

1  หลกัสตูร 

1.  หลกัสตูรท่ีสภามหาวิทยาลยั

เห็นชอบ  ดงันี ้

    1.1  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

    1.2  หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต   

สาขาวิชาการบญัชี  

    1.3  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

    1.4  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร

บณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการการคลงั  

     1.5  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาฟิสกิส์และสาขาวิชา

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ ดงันี ้

1.  แจ้งคณะวทิยาการจดัการ  คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ  และบณัฑิตวิทยาลยั 

รับทราบและดําเนินการตามข้อเสนอ

ของสภา ฯ เช่น   

   1.1  ความถกูต้องสมบรูณ์ทัง้ด้าน

โครงการสร้างของหลกัสตูร  จํานวน

หน่วยกิต  รายวิชา   คําอธิบายรายวิชา 

และความถกูต้องในการพิมพ์ 

    1.2  การเพิม่เตมิหรือตดัเนือ้หา         

ให้สอดคล้องกบัสภาพความ

เปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สงัคม

และบริบทของสงัคมโลก 

     1.3  การเปิดสอนและยบุเลกิ

หลกัสตูรท่ีไม่มีผู้ เรียนและไม่สามารถ

ตอบสนองตอ่ตลาดแรงงาน หรือ

ความเปลี่ยนแปลงได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  พจิารณาอนมุตัหิลกัการ       

จดัตัง้  “คณะนิตศิาสตร์” 

    1.6  หลกัสตูรประกาศนียบตัร

บณัฑิตวิชาชีพครู 

     1.7  หลกัสตูรประกาศนียบตัร

บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

2.  หลกัสตูรท่ีสภามหาวิทยาลยัมีมติ

ให้มหาวิทยาลยัถอนเพื่อแก้ไข 

     -  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนมุตัจิดัตัง้  “คณะนิตศิาสตร์”  เป็น

สว่นราชการภายในของมหาวทิยาลยั    

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

     1.4  การเปิดสอนต้องคํานงึถึง

ความต้องการของบคุลากร  

ผู้ประกอบการ   ตลาดแรงงาน

โดยรวมและศกัยภาพในการเปิดสอน

ของมหาวิทยาลยั 

2.  ผลการดําเนินการตามมตขิอง 

สภามหาวิทยาลยั 

     2.1  คณะท่ีเก่ียวข้องได้ตรวจสอบ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและจดัสง่

ไปยงั สกอ. ตามขัน้ตอนของการ

พฒันาหลกัสตูรและสง่ครุุสภา   

สําหรับหลกัสตูรประกาศนียบตัร

วิชาชีพครู 

     2.2  จดัตัง้คณะกรรมการหลกัสตูร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

     2.3  คณะวทิยาการจดัการ  กําลงั

ปรับปรุงหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

เพ่ือเสนอสภาฯ ในโอกาสตอ่ไป 

     2.4  ได้ประชมุคณบดีผู้ เก่ียวข้อง

เพ่ือวางแผนการรับนกัศกึษาและ

พฒันานกัศกึษาตามข้อเสนอแนะ 

ของสภามหาวทิยาลยั 

 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการ  ดงันี ้

1.  แจ้งสว่นงานที่เก่ียวข้อง 

     1.1  แจ้งคณบดีคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพ่ือ

ทราบ 

     1.2  แจ้งคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัเพ่ือทราบและให้การ

สนบัสนนุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

2.  ผลการดําเนินการ 

      2.1  มหาวทิยาลยัได้กําหนดให้



อาคารอาคารกาญจนาภิเษก ฯ เป็น

สํานกังานคณะนิตศิาสตร์ 

      2.2  มหาวทิยาลยัฯ มอบหมายให้ 

รศ.ปราณี  เพชรแก้ว  ในฐานะรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดแูลคณะ

นิตศิาสตร์ในฐานะคณบดีจนกวา่จะมี

การแตง่ตัง้คณบดีของคณะนิตศิาสตร์ 

      2.3  นํามตอินมุตัใิห้จดัตัง้              

“คณะนิตศิาสตร์”  จากการประชมุ

สภามหาวิทยาลยั  ครัง้ท่ี 4/2551  

เป็นข้อมลูสนบัสนนุการรับรอง

มาตรฐานหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต

ตอ่กรรมการพจิารณารับรอง                

มาตรฐานฯ หลกัสตูรนิตศิาสตร

บณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั           

สรุาษฎร์ธานี  ซึง่บดันีเ้นตบิณัฑิตย-

สภา ได้ให้รับรองแล้วตัง้แตว่นัท่ี  15  

พฤษภาคม  2551 

 



   

 
 

  
 
 
 



3.2 เร่ืองสืบเน่ืองและพจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ                    
สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้  

 

              ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ ได้พิจารณาความเห็นชอบหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา                 

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้    ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 4/2551   เม่ือวนัท่ี  18  เมษายน   2551  นัน้   

และมหาวทิยาลยัฯ มอบหมายคณะวทิยาศาสตร์ฯ ศกึษาข้อมลูเพ่ือพจิารณาเปลี่ยนช่ือหลกัสตูรให้สอดคล้อง                    

กบัสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สงัคม   และสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ินนัน้                                   

คณะวิทยาศาสตร์จงึขอเสนอเปลี่ยนแปลงช่ือหลกัสตูรเพ่ือพิจารณา  ดงันี ้    
 

  ช่ือเดมิ  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

    Bachelor  of  Science  (Aquaculture) 

 ช่ือใหม่  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

    Bachelor  of  Science  (Aquaculture  Technology) 

 

       มตทิี่ประชุม   

 สภามหาวทิยาลยัมีมตเิห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือหลกัสตูร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา                     

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้   เป็น   หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา  เทคโนโลยีเพาะเลีย้งสตัว์นํา้   
 
 ข้อเสนอแนะ 

ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์   กรณีจะเปลี่ยนช่ือขอให้แนบหลกัสตูรเดมิให้กรรมการดอีูกครัง้ 

 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 4. 1  เงินนอกงบประมาณ   (รายจ่ายจริง)  ณ  วนัท่ี  30  เมษายน  2551  ปีงบประมาณ  2551            

(ดงัเอกสารแนบ)  

 4.2  แจ้งเพื่อทราบประกาศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษา

ประจําภาคเรียน     

 เน่ืองจากการจดักระบวนการเรียนการสอน และการพฒันาคณุภาพบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะ                 

ตาม จตลุกัษณ์  ซึง่เป็นนโยบายของมหาวทิยาลยั   มีความจําเป็นต้องเพิ่มศกัยภาพของอาจารย์   วิทยากร   

ส่ืออปุกรณ์   อาคารสถานที่   ตลอดจนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีนกัศกึษาต้องออกไปปฏิบตักิาร

จริงกบัแหลง่ประกอบการ   จงึทําให้มีความจําเป็นในการเพิ่มคา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาให้บณัฑิตเพื่อให้

บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษามีคณุภาพ    สภามหาวทิยาลยัได้ให้ความเห็นชอบในการจดัตัง้คณะพยาบาลและ

วิทยาศาสตร์สขุภาพและอนมุตัหิลกัสตูรปริญญาตรี   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2551   

เม่ือวนัท่ี  24  มกราคม  2551   โดยเปิดรับนกัศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา  2551 

 



 มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั   ในการประชมุเม่ือวนัท่ี  8  

พฤษภาคม  2551   ให้ออกประกาศมหาวทิยาลยั  ดงันี ้

    4.1  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจํา                

ภาคเรียน   สําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีภาคปกต ิ พ.ศ.  2551 

             4.2  ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ือง  การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจํา               

ภาคเรียน   สําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี   โครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน   (กศ.บท.)   

พ.ศ.  2551 

              4.3  ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เร่ือง การเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาประจํา              

ภาคเรียน   สําหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีภาคปกต ิ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
 

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ทัง้  3  ฉบบั 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 ในการดําเนินการบริหารจดัการงบประมาณในการผลติบณัฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                    

กรรมการสภามหาวิทยาลยัได้ให้ข้อเสนอแนะ  ดงันี ้

 1.   มหาวทิยาลยัควรทําความเข้าใจกบัชมุชนท้องถ่ิน  ผู้ปกครอง   นกัศกึษา   และผู้ เก่ียวข้อง 

ในการเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาในสาขานีท่ี้แตกตา่งจากสาขาอื่นอยา่งชดัเจน    โดยเน้นให้เห็นกระบวนการ

ผลติบณัฑิตท่ีต้องใช้งบประมาณและการคืนกลบัไปสูบ่ณัฑิตในสาขานี ้ ทัง้ในด้านคณุภาพและเพิ่มทางเลือก 

ในการตอบสนองตลาดแรงงานนานาชาต ิ

 2.  มหาวทิยาลยัควรของบประมาณสนบัสนนุจากรัฐบาลในการผลติบณัฑิตสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์   

โดยให้จดัอยูใ่นกรอบของสาขาที่ขาดแคลนและเป็นผลผลติ  “บัณฑติ  สาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ”               

ซึง่มีกรอบในการจดังบประมาณของสํานกังบประมาณที่ชดัเจนไว้แล้ว 
 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
ระเบียบวาระที่  5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ 
                  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

 เน่ืองจากนกัศกึษาภาคปกต ิ ภาค กศ.บท.  ระดบัปริญญาตรี  อนปุริญญาและระดบับณัฑิตศกึษา                         

ได้เรียนครบตามหลกัสตูรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชมุ 

ครัง้ท่ี 3/2551  วนัท่ี  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี  5/2551            

เม่ือวนัท่ี  20  พฤษภาคม  2551   ได้เสนอรายช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัราชภฏั -                          

สรุาษฎร์ธานี  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต   รวมจํานวน  161  คน  

 

 

 

 

 



 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้   

       1. ระดบัอนปุริญญา    จํานวน      3    คน 

            2. ระดบัปริญญาตรี    จํานวน  117   คน 

      3. ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน    41   คน 

                  3.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จํานวน    30    คน 

         3.2  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน     5     คน 

         3.3  ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต จํานวน      3     คน  

         3.4  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน     3     คน 

           รวม จํานวน         161   คน  

 
ระเบียบวาระที่  5.2  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการขอกาํหนดตาํแหน่งและแต่งตัง้ข้าราชการ 

                 พลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาดาํรงตาํแหน่งวิชาการ   
 

 ด้วยมีข้าราชพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีขอกําหนดตาํแหนง่

และแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย  คือ นางสาวสมุาล ี  จิระจรัส  ข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ตําแหนง่อาจารย์  ระดบั  7  เสนอผลงานทางวิชาการ   เพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนง่

และแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาการบริหารธรุกิจ  
 

 มตทิี่ประชุม 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนง่และแตง่ตัง้ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย  คือ   นางสาวสมุาลี   จิระจรัส   ตัง้แตว่นัท่ี   7  กมุภาพนัธ์  

2549    
   

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี   
                ว่าด้วยการวจิัย  พ.ศ.  2551 
 

 มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการเก่ียวกบัการวิจยัภายใต้ระเบยีบสภาประจําสถาบนัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                 

วา่ด้วย  ทนุอดุหนนุการวิจยั  พ.ศ.  2543  ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบั  คณะกรรมการวิจยัของสถาบนัและการให้

ทนุอดุหนนุการวิจยัเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนสถาบนัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี เป็น  มหาวทิยาลยัราชภฏั -                 

สรุาษฎร์ธานี และเพิ่มเตมิเก่ียวกบัจรรยาบรรณนกัวิจยั   รางวลัการวจิยัและบทบงัคบัเก่ียวกบัผู้วจิยั  

 

 



 คณะกรรมการจดัทําร่างข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามคําสัง่มหาวทิยาลยั              

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี  0731/2551  สัง่  ณ  วนัท่ี  22  มีนาคม  2551  ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างดงักลา่ว    

ในการประชมุเม่ือวนัท่ี  3  เมษายน  2551   จงึนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาออกเป็นข้อบงัคบั 

 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบในหลกัการและรายละเอียดของข้อบ ั    งคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย การวิจยั  

พ.ศ.  2551   โดยขอให้มหาวิทยาลยันําข้อเสนอแนะตา่งๆ จากท่ีประชมุไปปรับปรุงและตรวจสอบความสมบรูณ์

แล้วนํามาเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการสภาได้มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในรายละเอียดของข้อบงัคบันี ้ดงันี ้

1.  ในข้อบงัคบัให้ระบกุารยกเลกิระเบียบเดมิท่ีมี   โดยควรเขียนระบวุา่  “บรรดาระเบียบ  ข้อบงัคบั  

ประกาศหรือคําสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้หรือบญัญตัไิว้แล้วในข้อบงัคบันี ้  ให้ใช้ข้อบงัคบันี ้

แทน”   โดยระบไุว้ในข้อ 3  แล้วเลื่อนข้ออ่ืน ๆ  ไปตามลาํดบั 

2.  หมวด 2  การวิจัยควรเขียนเฉพาะเร่ือง  การวจิยั   สว่นเร่ือง  ทนุอดุหนนุ  รางวลั   ในข้อ  16                

และ19  ให้เลือ่นไปไว้ในหมวด  4   

3.  การเปลี่ยนแปลงข้อความท่ีจะทําให้กระชบั  ครอบคลมุ  และสมบรูณ์ขึน้ควรแก้ไขดงันี ้

     3.1  ข้อ 7 (6)  แก้เป็น  “ประสานและร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา   สถาบนัวิจยั  สถานประกอบการ   

ทัง้ภาครัฐและเอกชน   ทัง้ภายในและตา่งประเทศในภารกิจการวิจยั”  และเป็นข้อ 8.6  ในร่างข้อบงัคบัใหม ่

                 3.2  ข้อ 13 (3)  แก้เป็นข้อ 14 (3)  ในร่างข้อบงัคบัใหม ่ “การวิจยัทั่วไปได้แก่  การวิจยัตามพนัธกิจ

ของมหาวทิยาลยัท่ีมิใชก่ารวจิยัตาม (1) และ (2)” 

                 3.3  ข้อ 18 วรรค 2  แก้เป็น  “การเผยแพร่งานวิจยัและผลการวิจยัท่ีได้ทนุสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยั 

หรือภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวทิยาลยัในระดบัชาตแิละนานาชาตต้ิองได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวิจยั”  และเป็นข้อ 18 วรรค  2  ในร่างข้อบงัคบัใหม ่

 4.  กรณีท่ีเป็นการวิจยัท่ีผู้ประกอบการ  คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

ประสานให้อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญทําการวิจยัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยตดิตอ่ผา่นมหาวิทยาลยั   ในกระบวนการวิจยั   

การเผยแพร่และลขิสทิธ์ิควรดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้  สว่นรายละเอียดแนวปฏิบตัติา่ง ๆ จะขึน้อยู ่

กบัประกาศหรือระเบียบท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5.4  พจิารณาออกข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี   
                ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ  
       พ.ศ.  2551 
 

ด้วยมีการออกประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2550  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1               

มีนาคม  พ.ศ.  2550  และประกาศดงักลา่วได้กําหนดให้ยกเลกิประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการ 

พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2549  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม   พ.ศ.  2549   ประกอบกบัพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2551  ได้กําหนดให้มี   “พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา”  (หมายความวา่

บคุคลซึง่ได้รับการจ้างตามสญัญาให้ทํางานในสถาบนัอดุมศกึษาโดยได้รับคา่จ้าง หรือคา่ตอบแทนจากเงิน

งบประมาณแผน่ดนิ หรือเงินรายได้ของสถาบนัอดุมศกึษา)   และมาตรา  65/2  บัญญัตใิห้พนักงานใน 

สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งวิชาการได้  และพระราชบญัญตัริะเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ.  2547  มาตรา  17  กําหนดให้ออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั                  

วา่ด้วยการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ     โดยไม่ขัด หรือ แย้งกับที่บัญญัตไิว้ในพระราชบญัญัต ิ                
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  กาํหนด 

มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ด้วย  หลกัเกณฑ์      

และวิธีการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ  พ.ศ. 2551  และยกเลกิข้อบงัคบัท่ีใช้อยู ่ ซึง่สภาวิชาการได้พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบในการประชมุครัง้ท่ี  3/2551  เม่ือวนัท่ี  20  พฤษภาคม   2551 
 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  หลกัเกณฑ์  และวิธีการพิจารณา

ตําแหนง่ทางวชิาการ  พ.ศ.  2551    

 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมอบ รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร  ไปตรวจสอบความถกูต้องของข้อความท่ีล้อมาจากประกาศ                      

ก.พ.อ. เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550   ตลอดจนความถกูต้องของการพิมพ์และการพิสจูน์อกัษร 

 2.  ในการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการทกุระดบั  มหาวทิยาลยั หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบควร                  

ได้ตรวจสอบผลงานที่สง่วา่มีการคดัลอกผลงานของผู้ อ่ืนมาหรือไมแ่ละในกรณีท่ีผู้อา่นผลงานพบวา่คดัลอกมา                 

จากของผู้ อ่ืนสามารถร้องเรียนได้   โดยมหาวิทยาลยัควรตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงวา่มีและเป็นความ                

ตัง้ใจหรือไม ่
 
 
 



ระเบียบวาระที่  5.5  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวทิยาลัย                          
                           ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551  (ครัง้ที่  2) 
 

 ด้วยมหาวิทยาลยัจะต้องดําเนินการโครงการก่อสร้างถงัประปาและระบบผลตินํา้ประปาเพื่อรองรับ              

การ ใช้นํา้ของนกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัทดแทนระบบผลตินํา้ประปาเดมิท่ีจะต้องรือ้ถอนเพื่อ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่ีได้งบประมาณในการก่อสร้างตัง้แตปี่งบประมาณ  2551  เป็นเงิน 150 ล้านบาท   

ทัง้นีเ้พ่ือให้มหาวทิยาลยัมีถงัประปาและระบบผลตินํา้ประปาเสริม หรือ ทดแทนระบบนํา้ประปาภมูภิาคท่ี

มหาวิทยาลยัใช้อยูใ่นปัจจบุนั   กรณีระบบนํา้ประปาภมูภิาคมีปัญหากบัมหาวทิยาลยัจะต้องดําเนินการ 

โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถ   สําหรับอาคารเอนกประสงค์ซึง่มีสถานท่ีใช้จอดรถสําหรับอาคารดงักลา่วไมเ่พียงพอ    

โดยเฉพาะเมื่อมีงานสําคญัภายในอาคารเอนกประสงค์และต้องมีท่ีจอดรถจํานวนมาก 

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณาอนมุตังิบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ

ดงักลา่ว  2  โครงการ 
 

 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตังิบประมาณรายจา่ย  จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551                

(ครัง้ท่ี  2) 

1. โครงการก่อสร้างถงัประปาและระบบผลตินํา้ประปา  จํานวน  15,400,000  บาท   

2. โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถอาคารเอนกประสงค์  จํานวน  25,552,000  บาท 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ปัจจบุนัมหาวิทยามีสระนํา้ดบิจํานวน 3 สระ  ควรเก็บเป็นสระนํา้ดบิไว้สําหรับการทํานํา้ประปา                

ของมหาวทิยาลยัจํานวน  2  สระ  และอีก  1  สระเก็บสํารองนํา้จากประปาภมูิภาค 

 2.  มหาวทิยาลยัควรมีระบบการบําบดันํา้เสียเพื่อนํากลบัมาใช้ประโยชน์   โดยเน้นระบบท่ีมีประสทิธิภาพ

และประหยดังบประมาณ 

     
ระเบียบวาระที่  5.6  พจิารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกองทุน 
         พัฒนานักศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551 
 

 ด้วยกระทรวงศกึษาธิการได้กําหนดให้สถาบนัอดุมศกึษาเป็นกลุม่เป้าหมายในการจดัทําโครงการ  และ

จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารจดัหางานให้นกัศกึษา  เพ่ือสร้างรายได้ระหวา่งเรียนตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหา

ทางสงัคม  และความยากจนเชิงบรูณาการ    มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการจดัตัง้  “ศนูย์ปฏิบตักิารจดัหางานเพื่อ

สร้างรายได้ระหวา่งเรียน”   เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุและจดัหางานให้นกัศกึษาได้ทํางานทัง้ภายในมหาวทิยาลยั 

และภายนอกมหาวิทยาลยั    ดงันัน้เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น   มหาวทิยาลยัจงึได้กําหนดในการจดัสรร 

 

 

 



งบประมาณร้อยละ 1  ของงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัในแตล่ะปีเป็น  “กองทนุพฒันานกัศกึษา  

มหาวิทยาลยั ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี”   

 มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือให้ความเห็นชอบออกระเบียบวา่ด้วยกองทนุพฒันา 

นกัศกึษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    
 

 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบให้ออกระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  กองทนุพฒันานกัศกึษา               

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  2551   
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  โครงการและระเบียบนีเ้ป็นเร่ืองท่ีดีท่ีมหาวิทยาลยัช่วยเหลือนกัศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม    

แตก็่เป็นเพียงสว่นหนึง่เท่านัน้   มหาวิทยาลยัควรตดิตามข้อมลูแหลง่เงินทนุประเภทตา่ง ๆ จาก สกอ.                         

แล้วนํามาให้นกัศกึษาตามเกณฑ์ของทนุ 

 2.  มหาวทิยาลยัควรมีการตดิตามและประเมินผลหลงัจากนําระเบยีบนีไ้ปใช้ปฏิบตัเิพ่ือจะได้แก้ไข

ปรับปรุงหรือพฒันาให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 3.  ควรเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเข้ามีสว่นร่วมและเรียนรู้จากการดําเนินการของโครงการนี ้
 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  

 

6.1  แนวทางพฒันานกัศกึษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

      (1)  โครงการสมรรถนะ  9  ฐานทางการศกึษา   

นําเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์  สขุกรี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา  ความวา่ มหาวิทยาลยั             

ได้จดัทําหนงัสอืรับรองคณุภาพบณัฑิต   “สมรรถนะ  9  ฐานทางการศกึษา”   ประกอบด้วย  1)  ฐานความรู้                         

2)  ฐานภาษา  3)  ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  4)  ฐานคณุธรรม  จริยธรรม  5)  ฐานรับใช้สงัคม  6)  ฐานบคุลกิภาพ      

7)  ฐานศลิปวฒันธรรม  8)  ฐานผู้ นํา  9)  ฐานกิจกรรม    โดยนกัศกึษาต้องผา่นกิจกรรม ทัง้  9  ฐานเรียนรู้จงึจะ                

สําเร็จการศกึษาตามมาตรฐานหลกัสตูร 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบถือเป็นเกณฑ์หนึง่ในการ

สําเร็จการศกึษาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบโครงการสมรรถนะ  9  ฐานทางการศกึษา   โดยมอบหมายมหาวิทยาลยัไปออกประกาศและ

จดัทํารายละเอียดให้เป็นไปตามแนวทางการพฒันานกัศกึษาตามสมรรถนะ 9 ฐานทางการศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 



 ข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ความสมบรูณ์ในการปฏิบตั ิดงันี ้

 1.  กิจกรรมกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีนกัศกึษาร่วมปฏิบตัคิวรมีการกําหนดวนัท่ี  เดือน  พ.ศ. มีผู้ รับรองท่ีชดัเจน                 

วา่เป็นใคร  และควรรับรองในวนัเวลาท่ีทํากิจกรรมนัน้ ๆ  

 2.  จากหนงัสอืรับรองคณุภาพบณัฑิตสมรรถนะ  9  ฐานทางการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ไมไ่ด้กําหนดแนวปฏิบตัใินการจดัทํากิจกรรมในแตล่ะฐานไว้ชดัเจน   จงึควรกําหนดกิจกรรมพร้อมแนวปฏิบตัไิว้ 

เป็นแนวทางที่ชดัเจน   ทัง้นีเ้พ่ือสะดวกในการปฏิบตั ิ

 3.  ในการทํากิจกรรมของนกัศกึษาแตล่ะฐานควรมีการจดบนัทกึกิจกรรมและผลการปฏิบตังิานของแต ่                   

ละคน    ให้ทําบนัทกึผลการปฏิบตังิาน  (Portfolio)  และสง่ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้ รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

ตรวจสอบ   ทัง้นีเ้พ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ใกล้ชิดและดแูลนกัศกึษาตัง้แตปี่ท่ี 1 – ปีท่ี 4 

 4.  ควรทําความเข้าใจ  สง่เสริม  กระตุ้น  และให้นกัศกึษามีความเช่ือมัน่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต ่                     

ละฐานวา่จะสง่ผลตอ่คณุภาพของบณัฑิตเฉพาะบคุคล   ทัง้ในช่วงท่ีศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัและเมื่อไปใช้                       

ชีวิตจริงในสงัคม 

 5.  ควรให้มีการตดิตามและประเมินผลการดําเนินการใช้สมรรถนะ 9 ฐานทางการศกึษาหลงัจากท่ีใช้                     

ไปแล้วระยะหนึง่ 

 6.  มหาวทิยาลยัควรกําหนดเกณฑ์และตวัชีว้ดัในการดาํเนินการสมรรถนะ  9  ฐานทางการศกึษาท่ีชดัเจน 

ตอ่สภามหาวทิยาลยั   หากจะนําสมรรถนะ 9 ฐานนีไ้ปใช้เป็นข้อบงัคบัในการจบการศกึษาของนกัศกึษาอีกครัง้ 

 อธิการบดีได้ให้ข้อมลูเพิม่เตมิตอ่สภามหาวิทยาลยัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ความวา่  วตัถปุระสงค์หลกัประการแรก  

คือ  สมดุเลม่นีจ้ะสร้างมลูคา่ให้กบัตวันกัศกึษาเม่ือไปสมคัรงาน  วตัถปุระสงค์ท่ีสอง  อยากให้นกัศกึษาเข้าร่วม                    

กิจกรรม เชน่ การเข้าร่วมการปฐมนิเทศนกัศกึษา  ซึง่ทกุคนท่ีเข้าร่วมการปฐมนิเทศจะได้รับการลงนามรับรอง                 

การเข้าร่วมกิจกรรม   สว่นในขัน้ตอนการปฏิบตัคิณะตา่ง ๆ จะเป็นผู้ กําหนดกิจกรรมและวิธีการดําเนินการ                       

โดยออกมาเป็นประกาศหรือข้อกําหนดซึง่แตล่ะคณะอาจจะไมเ่หมือนกนั   โดยฝ่ายกิจการนกัศกึษาของแตล่ะคณะ             

จะเป็นผู้ดแูลและกํากบั 
  

  ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  6/2551  ในวนัท่ี  27  มิถนุายน   พ.ศ. 2551  ณ   ห้องผดงุชาต ิ                       

อาคารอํานวยการ   เวลา 13.00 น. 

 

 

เลกิประชมุเวลา 17.35 น.   

 

นางสาวกตัตกิา   สขุกาล               ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

     ผู้บนัทกึการประชมุ             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


