
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  9/2551 

เม่ือวันศุกร์ ที่  19  กันยายน 2551  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉวง  โรงแรมโนรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์         นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน 

2. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

3. ดร.จํารัส  นองมาก         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

4. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

5. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

6. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

7. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์        กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

8. นายวิชยั  ศรีขวญั         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ  กรรมการ 

9. นายสมพร  ศรีอาภานนท์         ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

             กรรมการสภาฯ โดยตาํแหนง่   กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวิน          อธิการบดี กรรมการสภาฯ โดยตาํแหนง่  กรรมการ 

11. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว          กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

12. นายชยัราช  จลุกลัป์         กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

13. ผศ.สมุาลี  จิระจรัส         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์        กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.สมทรง  นุม่นวล         กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ        อปุนายกสภามหาวทิยาลยัฯ        ลาประชมุ      

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ       ลาประชมุ 

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ       ลาประชมุ      

4. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม         กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุ ิ       ลาประชมุ      

5. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ    กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตาํแหนง่บริหาร      ลาประชมุ 

6. ผศ.ดร.ธงชยั  เครือหงษ์         กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร      ลาประชมุ   

 



ผู้ร่วมประชุม 
1. นายบรรเจิด  เจริญเวช   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. นางสาวกตัตกิา  สขุกาล      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3. นายวรชาต ิ การเก่ง     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน   ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
1. ผศ.ประสงค์  หลําสะอาด   ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการฯ 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.1 

2. นางโสภา  ปุ่ นสวุรณ    ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.3 และ 5.4 

3. ดร.วฒันา  รัตนพรหม   แทนผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.5 

4. รศ.ดร.ชศูกัด ิ เอกเพชร    คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.6 

5.   ดร.สนชยั   ใจเยน็  อาจารย์ประจําบณัฑิตวทิยาลยั 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.6 

6.  ผศ.มาโนชย์  นวลสระ   คณบดีวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

 ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่  5.6 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

1. ประธานได้ขอเชิญกรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุิ 2 ทา่น คือ นายวนิยั   บวัประดษิฐ์   

ผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และ  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

ซึง่เข้าร่วมประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ   เป็นครัง้แรกได้เสนอความคดิเห็นตอ่สภามหาวิทยาลยัฯ   

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยั  

1.1 นายวนิยั  บวัประดษิฐ์   ผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่จงัหวดั 

สรุาษฎร์ธานีได้มีความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เช่น โครงการสรุาษฎร์ธานีเมืองคนดี  

หลกัสตูรเสริมสร้างความรู้ให้ผู้บริหารท้องถ่ินจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   และยินดีให้ความร่วมมือกบั

สถาบนัการศกึษาเน้นหนกัในการแก้ปัญหาสงัคม  และสนบัสนนุสถาบนัการศกึษาท่ีมีคณุภาพในสว่น

ภมูิภาค   และจดัให้มีหลกัสตูรท่ีสอดรับกบัการประกอบวิชาชีพ 



1.2  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  ได้เสนอความคดิเห็นวา่

มหาวิทยาลยัควรมีการจดัทําโครงการมืออาชีพ  ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัสูค่วามเป็นเลศิ 4 ประการ 

ประกอบด้วย 

1) วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร  
2) มีระบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีประสทิธิภาพในองค์กร  
3) มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีสว่นร่วม โป่รงใส และตรวจสอบได้  

4) มีการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่การพฒันามหาวทิยาลยั   

2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) มีประกาศ เร่ือง มาตรฐาน

ของจรรยาบรรณที่พงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา  ประกาศ ณ วนัท่ี  26 มถินุายน 2551 เป็นหนว่ยงานดแูล 

การบริหารบคุคลของมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ  ซึง่ขอให้ฝ่ายเลขานกุารสภามหาวทิยาลยัและงานนิตกิร

ปรับแก้เพิ่มเตมิข้อบงัคบัวา่ด้วยจรรยาบรรณให้สอดคล้องกบัประกาศของ ก.พ.อ. 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2551 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี 8/2551 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ ท่ี  29  

สงิหาคม  2551  โดยไมมี่การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2551 

3.1  ผลการดําเนินงานตามมตท่ีิประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 8/2551  
  

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

3.2 เร่ืองสืบเน่ืองจากระเบียบ    

วาระท่ี  5.3 พิจารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

วา่ด้วย  จรรยาบรรณของบคุลากร

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ. 2551 

พิจารณาปรับแก้ข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วย  จรรยาบรรณของบคุลากร  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

พ.ศ.  2551  ตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลยั  และ

นําเข้าท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั

พิจารณาให้ยตุใินครัง้ถดัไป 

1. งานเลขานกุารสภาฯ  ได้แจ้ง      

นิตกิรเพื่อทราบมตขิองสภาฯ พร้อม

ข้อเสนอแนะการปรับแก้ 

2. เน่ืองจาก  ก.พ.อ.  ได้ยกเลกิ

ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐาน

จรรยาบรรณท่ีพงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา  

ฉบบัประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  พฤษภาคม  

2550  ท่ีใช้ในการออกข้อบงัคบัฯ   

และออกประกาศ  ก.พ.อ. ฉบบัใหม ่ 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  24  มิถนุายน  

2551  มหาวิทยาลยัจงึขอไปดําเนินการ  

ทําข้อบงัคบัใหม่ให้สอดคล้องกบั

ประกาศ  ก.พ.อ.  ตอ่ไป 



5.1 พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

อนมุตัใิห้ปริญญา ดงันี ้

-  ปริญญาตรี  จํานวน  22  คน 

-  บณัฑิตศกึษา  จํานวน  8  คน 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้แจ้งและ

ดําเนินการแล้ว ดงันี ้

1.  แจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ 

    1.1  แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ 

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา     

    1.2  แจ้งบณัฑิตวิทยาลยั                  

เร่ือง  ประเภทและจํานวนนกัศกึษา        

ท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัใิห้ปริญญา 

2.  ผลการดําเนินการตามมต ิ                

สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัได้ดําเนินการ  ดงันี ้

     2.1  แจ้งผลนกัศกึษาทาง

อินเตอร์เน็ต 

     2.2  ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

     2.3  ใช้ข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญา

บตัรให้บณัฑิต 

 

5.2  พจิารณาเลือกอปุนายกสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

มีมตเิลือกนายแพทย์บรรจบ    มานะกุล  

เป็นอปุนายกสภามหาวิทยาลยั     

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

งานเลขานกุารสภาฯ ได้ดําเนินการ ดงันี ้

จดัทําคําสัง่สภามหาวิทยาลยั       

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี  009/2551     

เร่ือง  แตง่ตัง้อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  และนําเสนอนายก

สภาฯ  พิจารณาลงนาม 
 

5.3 พิจารณาเลือกกรรมการสรรหา

อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั        

สรุาษฎร์ธานี  จากกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ  และจาก

ผู้ทรงคณุวฒิุในท้องถ่ิน 

1. พจิารณาเลือกกรรมการสรรหา

อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานีจากผู้ทรงคณุวฒิุ 

ในท้องถ่ิน จํานวน 1 คน : ท่ีประชมุ

สภามหาวิทยาลยัมีมตเิลือก 
นายแพทย์สุนทร   ทวีพาณิชย์   
เป็นกรรมการสรรหาอธิการบด ี

จากผู้ทรงคณุวฒิุในท้องถ่ิน 

งานเลขานกุารสภาฯ  ได้ดําเนินการ  

ดงันี ้

1. ดําเนินการทาบทามกรรมการสรร

หาอธิการบดจีากผู้ทรงคณุวฒิุใน

ท้องถ่ิน (นายแพทย์สุนทร          
ทวีพาณิชย์) 
ซึง่ทา่นตอบรับการทาบทาม 

2. ประสานให้กรรมการฯ  



2. พจิารณาเลือกกรรมการสรรหา

อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี จากกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน    

2 คน : กลุม่กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุมีมตเิลือก 
ศาสตราจารย์ ดร.วรุิณ  ตัง้เจริญ 
และนายนิตสติ  ระเบียบธรรม 
 เป็นกรรมการสรรหาอธิการบด ี

จากกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผู้ทรงคณุวฒิุ 

3. แตง่ตัง้อนกุรรมการเพื่อทําหน้าท่ี

แทนสภามหาวิทยาลยัฯ    จํานวน  5  คน  

ได้แก่   
นายแพทย์บรรจบ มานะกุล 
(ประธานอนุกรรมการ),นายนิตสิต  
ระเบียบธรรม ,ผศ.ดร.ธงชัย    
เครือหงษ์ , ผศ.สุมาลี  จริะจรัส 
และนายสมพร  ศรีอาภานนท์  
เป็นอนกุรรมการเพื่อทําหน้าท่ีประเมิน

สถานภาพของมหาวิทยาลยัและ

กําหนดแนวทางพฒันาและแก้ปัญหา

มหาวิทยาลยัใน 4 ปีข้างหน้า        

เพ่ือเป็นกรอบในการเสนอชื่อผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  โดยใช้   

แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัริาชการ     

การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั            

สรุาษฎร์ธานี  ( พ.ศ. 2551-2544)  

และแผนปฏิบตัริาชการ  4  ปี  (พ.ศ. 

2551-2554) มหาวิทยาลยัราชภฏั    

สรุาษฎร์ธานี   ท่ีสภามหาวิทยาลยั  

ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นหลกั    

ผนวกกบัแผนหรือแนวทางพฒันา

มหาวิทยาลยัใน 4 ปีข้างหน้า ท่ีเสนอ

จากผู้ทรงคณุวฒิุในท้องถ่ินและ

กรรมการฯ จากผู้ทรงคณุวฒิุในสภาฯ 

เลือกประธานและรองประธาน

กรรมการ  สรรหาฯ  

3. เสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลง

นามในคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏั

สรุาษฎร์ธานี  ท่ี  007/2551  เร่ือง  

แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมิน

สถานภาพของมหาวิทยาลยัและ

กําหนดแนวทางการพฒันาและแก้ไข

ปัญหาของมหาวิทยาลยัใน  4  ปี

ข้างหน้า   เพ่ือเป็นกรอบในการเสนอ

ช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี  

สัง่  ณ  วนัท่ี  29  สงิหาคม  2551 

4. เสนออปุนายกสภาฯ ปฏิบตัหิน้าท่ี

แทนนายกสภามหาวิทยาลยัฯ ลงนาม

ในคําสัง่สภามหาวิทยาลยัฯ  

ท่ี 008/2551 แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั     

สรุาษฎร์ธานี  สัง่  ณ  วนัท่ี  3  

กนัยายน  2551 

5. ประสานเพื่อให้มีการประชมุ

คณะกรรมการฯ  ตามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัฯ ท่ี 007/2551 ในวนัท่ี  

10  กนัยายน  2551 และคณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดี  ตามคําสัง่สภา

มหาวิทยาลยัฯ ท่ี 008/2551  ครัง้ท่ี 

1/2551  ในวนัท่ี  11 กนัยายน  2551 



โดยสภาคณาจารย์ฯ จากการประชมุ

คณาจารย์ฯ ทัง้นี ้  ให้ดําเนินการให้

เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 

2551 และเสนอผลดําเนินการตอ่

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี    

เพ่ือดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 
 

5.4 พิจารณาการรับนกัศกึษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

ปีการศกึษา  2552  ภาคปกตแิละ

โครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันา

บคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.) 

เห็นชอบการรับนกัศกึษาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี     

ปีการศกึษา 2552  ตามนโยบายและ

แนวทางการรับ  และโครงการที่เสนอ  

ดงันี ้

1. นกัศกึษาภาคปกต ิ จํานวน  4,500  คน 

2. นกัศกึษาตามโครงการจดัการศกึษา 

เพ่ือพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.) 

จํานวน 4,300 คน 

 

งานเลขานกุารสภาฯ   ได้แจ้งและ

ดําเนินการ  ดงันี ้

1. แจ้งสํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  เร่ือง  

การรับนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ    

ปีการศกึษา  2552  ภาคปกตแิละ

โครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันา

บคุลากรท้องถ่ิน (กศ.บท.) 

2. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  

ได้ดําเนินงานตามมตสิภาฯ  โดยจดัทํา

ประกาศรับสมคัรและประชาสมัพนัธ์

การรับสมคัร 
 

5.5 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ตามท่ีเสนอ      

งานเลขานกุารสภาฯ ได้ดําเนินการ 

ดงันี ้

1.   จดัทําคําสัง่สภามหาวิทยาลยั     

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี...../2551 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณา

ตําแหน่งทางวิชาการ   

และนําเสนอนายกสภาฯ พจิารณา 

ลงนาม 

2. นายกสภาฯ  ลงนามคําสัง่               

สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

ท่ี 006/2551 เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   

สัง่  ณ  วนัท่ี  29  สงิหาคม  2551  

3. จดัสง่คําสัง่และแจ้งให้กองการ

เจ้าหน้าท่ีดําเนินการตอ่ไป 



ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพ่ือทราบรายงานการบริหารเงินนอกงบประมาณ (รายจ่ายเงิน) ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 

ปีงบประมาณ 2551  

4.2 เพ่ือทราบคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 007/2551 เร่ือง คําสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการเพื่อประเมนิสถานภาพของมหาวทิยาลยั และกําหนดแนวทางการพฒันาและแก้ปัญหาของ

มหาวิทยาลยัใน 4 ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นกรอบในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหนง่อธิการบดี ลงวนัท่ี 29 

สงิหาคม พ.ศ. 2551  

4.3 เพ่ือทราบคําสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 008/2551 เร่ือง แตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั  ลงวนัท่ี  3  กนัยายน  พ.ศ.  2551 

4.4 เพ่ือทราบรายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
 5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  
คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

ท่ี 131/2551 ลงวนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2548 โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุพิจารณาผล

การศกึษาภาคปกต,ิภาค กศ.บท. และ Ex.BA. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน  2551 และ

เห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา   

จํานวน  66  คน  
  มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัมีมตอินมุตัใิห้ปริญญา ดงันี ้

ระดบัปริญญาตรี     จํานวน   54  คน 

ระดบับณัฑิตศกึษา      จํานวน   12  คน  

ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน    9   คน 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จํานวน    2   คน 

ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน    1   คน 

        รวม จํานวน   66  คน 

 
 5.2  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
  

 ด้วยคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั  ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี  

025/2548  ลงวนัท่ี  17  มถินุายน  2548  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  3  ปี  ในวนัท่ี  17  มิถนุายน  2551   



 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในการประชมุครัง้ท่ี  6/2551  เม่ือวนัท่ี  27  มถินุายน  2551  

ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  ตามคาํสัง่สภา

มหาวิทยาลยัฯ  ท่ี  004/2551  ลงวนัท่ี  27  มิถนุายน  2551 

 คณะกรรมการสรรหาฯ  ตามข้อ 2 ได้ดําเนินการประชมุครัง้ท่ี 1/2551  เม่ือวนัท่ี  9  กรกฎาคม  

2551  เพ่ือออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั  เร่ืองรูปแบบและ

วิธีการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  10  กรกฎาคม  2551  โดยให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัเสนอช่ือภายในวนัท่ี  21  

กรกฎาคม  2551  และคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ประชมุครัง้ท่ี 2/2551  เม่ือวนัท่ี  8  สงิหาคม  2551   

เพ่ือสรรหาบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  และทาบทามผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ   

พิจารณาแตง่ตัง้ 

 อนึง่บคุคลท่ีตอบรับการทาบทามเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ  แตง่ตัง้เป็นกรรมการสง่เสริมกิจการ

มหาวิทยาลยัและกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยัโดยตําแหนง่  ได้ประชมุเพ่ือเลือกประธานกรรมการ  

ในวนัท่ี  12  กนัยายน  2551  และท่ีประชมุมีมตเิลือกนายจตพุร   วชัรานาถ  เป็นประธานกรรมการสง่เสริม

กิจการมหาวทิยาลยั   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการสง่เสริม

กิจการมหาวทิยาลยั    ซึง่ได้รับการสรรหาจากผู้ทรงคณุวฒุิและแตง่ตัง้กรรมการโดยตําแหน่ง 

เป็นคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรแตง่ตัง้เลขานกุารฯ  จากบคุคลภายในมหาวิทยาลยัฯ  เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงาน 

การออกหนงัสอืเชิญประชมุ จดัทํารายงานการประชมุ  ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั   และอ่ืนๆ    

 2.  ควรมีการปรับปรุงข้อบงัคบัฯ  โดยกําหนดให้ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดีมีสว่นร่วมในการ

ประสานงานจดัการประชมุคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  เพ่ือให้การจดัประชมุมีประสทิธิภาพ

และเกิดประโยชน์ตอ่มหาวทิยาลยั 
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลยั  ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ   

จํานวน  15  คน  และกรรมการโดยตําแหนง่  4  คน  โดยมีมตแิตง่ตัง้  นายจตุพร  วัชรานาถ   

เป็นประธานคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 



5.3  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย     
                ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 
  

 ด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  มหาวทิยาลยัได้จดัทํางบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตาม

ยทุธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  และเพื่อให้มีความชดัเจน  สอดคล้องกบันโยบายทิศ

ทางการพฒันามหาวทิยาลยัโดยกําหนดเกณฑ์ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์  แนวทาง 

การบริหาร  งบประมาณ  เพ่ือให้หนว่ยงานใช้เป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมาย  กลยทุธ์  ผลผลติ  

ผลลพัธ์  และตวัชีว้ดัผลสําเร็จของหนว่ยงานที่จะตอบสนองตอ่การบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์  และ

การพฒันามหาวทิยาลยัท่ีกําหนดไว้  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  มหาวิทยาลยั 

ได้จดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจําปี  2552  จาํนวน  293,335,914  บาท (สองร้อยเก้าสบิสามล้าน

สามแสนสามหมื่นห้าพนัเก้าร้อยสบิส่ีบาทถ้วน)  โดยจําแนกงบประมาณรายจา่ย  ดงันี ้

 1.  งบประมาณประจํา    138,239,063 บาท 

 2.  งบประมาณนโยบายและตอ่เน่ือง  141,696,851  บาท 

 3.  งบประมาณเชิงยทุธศาสตร์     13,400,000 บาท 

 ทัง้นีไ้ด้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของมหาวทิยาลยัแล้ว  มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่าย

จากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  จาํนวน  293,335,914  บาท    

(สองร้อยเก้าสบิสามล้านสามแสนสามหมื่นห้าพนัเก้าร้อยสบิส่ีบาทถ้วน) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดรายละเอียดของแผนให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา  และจดัทํารูปแบบการจดัทํา

งบประมาณตามมาตรฐานของ กพร. 

2. ควรจดัทําเอกสารการจดัทํางบประมาณแบง่เป็น  2  ชดุ  คือ  ชดุท่ี1  แผนงานประจําปี  

      เงินคา่ตอบแทนประจําตําแหนง่  ชดุท่ี2  โครงการพฒันามหาวทิยาลยั  และกําหนดวิสยัทศัน์  

      โดยเน้นการจดัการความรู้ (KM)  และรูปแบบวิธีการประเมินผล 
มตทิี่ประชุม 

 อนมุตังิบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 

จาํนวน  293,335,914  บาท  (สองร้อยเก้าสบิสามล้านสามแสนสามหมื่นห้าพนัเก้าร้อยสบิส่ีบาทถ้วน) 
 

 5.4  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยระหว่าง      
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
   

 สภามหาวทิยาลยัได้พิจารณาเห็นชอบให้จดัตัง้คณะพยาบาลและวทิยาศาสตร์สขุภาพ ในการ

ประชมุครัง้ท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี  24 มกราคม 2551 และเปลี่ยนช่ือ คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์-



สุขภาพ เป็น คณะพยาบาลศาสตร์  ในการประชมุครัง้ท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี   25  กรกฎาคม 2551 เป็น

คณะท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการผลติบณัฑิต สาขาวิชา  พยาบาลศาสตร์     ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ท้องถ่ิน ตลอดจนพฒันาสง่เสริมงานวิจยัด้านสขุภาพท่ีสนองความต้องการของท้องถ่ิน และร่วมมือกบั

องค์กรตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือผลติบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ท่ีมีคณุภาพ 

 ปัจจบุนัคณะพยาบาลศาสตร์ ใช้อาคารวทิยาศาสตร์สขุภาพเป็นสถานท่ีทําการของคณะชัว่คราว 

และจะย้ายไปใช้อาคารราชพฤกษ์เป็นสถานท่ีทํางานของคณะ และเป็นสถานที่ปฏิบตักิารสอน 

  อยา่งไรก็ตาม คณะพยาบาลศาสตร์ก็ยงัขาดห้องปฏิบตักิารเฉพาะที่จะใช้จดัการเรียนการสอน

ตามหลกัสตูรเฉพาะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล ซึง่จะมีการประเมินเพื่อรับรอง

สถาบนัท่ีเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทกุปี 

  กรณีดงักลา่ว มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจาก

เงินรายได้ของมหาวิทยาลยัระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพ่ือก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์  

จาํนวน 30,000,000  บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) 
 มตทิี่ประชุม 
 อนมุตังิบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัระหวา่งปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551      

เพ่ือก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน  30,000,000  บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) 
 

5.5  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการขอกาํหนดกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการ     
      ประเมินคุณภาพภายนอก 

   1.  ความเป็นมา 
1.1  หลกัการจดักลุม่สถาบนัตามเกณฑ์สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศกึษา (สมศ.) 

  ในการประเมนิคณุภาพภายนอก  โดย สมศ. ได้มีการจดักลุม่สถาบนัอดุมศกึษา ตามจดุเน้น   พนัธกิจ

จากการกระจายนํา้หนกั 100 คะแนนใน 4 พนัธกิจหลกั 4 ด้าน ดงันี ้

การจัดกลุ่มสถาบันพจิารณาจากการกระจายนํา้หนัก 100 คะแนนใน 4 พันธกิจหลัก 4 ด้าน 

กลุม่สถาบนัตามจดุเน้น 

การปฏิบตัิตามพนัธกิจ 

สอน 
(ด้านคณุภาพบณัฑิต) 

วิจยั 

(ด้านงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์) 

บริการวิชาการ 
ทํานบํุารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

1.การผลติบณัฑิตและวิจยั  
(≥30% ) 

 
(≥30% ) 

 
(≥20% ) 

 
(≥10% ) 

2. การผลติบณัฑิตและการ

พฒันาสงัคม 
 

(≥30% ) 
 

(≥20% ) 
 

(≥30% ) 
 

(≥10% ) 



กลุม่สถาบนัตามจดุเน้น 

การปฏิบตัิตามพนัธกิจ 

สอน 
(ด้านคณุภาพบณัฑิต) 

วิจยั 

(ด้านงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์) 

บริการวิชาการ 
ทํานบํุารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

3.  การผลติบณัฑิตและพฒันา

ศิลปะและวฒันธรรม 
 

(≥30% ) 
 

(≥20% ) 
 

(≥20% ) 
 

(≥20% ) 
4.  การผลติบณัฑิต  

(≥35% ) 
 

(≥20% ) 
 

(≥20% ) 
 

(≥10% ) 

* เคร่ืองหมาย ( ) แสดงจดุเน้นท่ีสถาบนัเพิม่นํา้หนกัจากเกณฑ์ขัน้ตํ่าท่ี สมศ. กําหนด 

1.2  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ได้รับอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยั เม่ือวนัพธุ ท่ี 7 

ธนัวาคม 2548  โดยกําหนดให้มหาวทิยาลยัอยูใ่นกลุม่สถาบนัเน้น “การผลติบณัฑิต” โดยให้กําหนดการ

กระจายนํา้หนกั 100 คะแนนใน 4 พนัธกิจหลกั 4 ด้าน ดงันี ้  
 

กลุม่สถาบนัตามจดุเน้น 

การปฏิบตัติามพนัธกิจ 

สอน วิจยั บริการวิชาการ 
ทํานบํุารุงศลิปะ

และวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

เน้นการผลติบณัฑิต 
40% 25% 20% 15% 

 
2.  ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพจิารณา 
  2.1  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการกาํหนดกลุ่มสถาบันในกลุ่มเน้น “การผลิตบัณฑติ
และพัฒนาสังคม”  ทัง้ทางด้านฐานคดิและแนวปฏบัิต ิดงันี ้
  ปรัชญา  “องค์การเรียนรู้ เชิดชคูณุธรรม นําสงัคมพฒันา” 

  วิสัยทศัน์  “มหาวิทยาลยัต้นแบบแห่งภมูภิาค เพ่ือการพมันาท้องถ่ิน” 
พันธกิจ   
1. ผลติบณัฑิตให้มีความเป็นเลศิทางวิชาการบนพืน้ฐานของภมูิปัญญาท้องถ่ินไทยและ 

ภมูิปัญญาสากล  มีความรู้คูค่ณุธรรม จริยธรรม สํานกึในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัตอ่ท้องถ่ิน 

รวมทัง้สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชมุชน โดยมีจํานวนและคณุภาพสอดคล้องกบัแผนการผลติบณัฑิต

ของประเทศ 

2. สง่เสริมความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มี
คณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู 



3. วิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพืน้บ้านและ
เทคโนโลยีสมยัใหมใ่ห้เหมาะสมกบัการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถงึการ

แสวงหาแนวทางเพื่อสง่เสริมให้เกิดการบริหารจดัการ  การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุและยัง่ยืน 

4. บริการวิชาการแก่สงัคมท่ีหลากหลาย  ประสานความร่วมมือและชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัระหวา่ง

มหาวิทยาลยั ชมุชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศเพื่อการพฒันา

ท้องถ่ินท่ียัง่ยืน 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจใน

คณุคา่  ความสํานกึและความภมูิใจในวฒันธรรมท้องถ่ิน เพ่ือการอนรัุกษ์ เผยแพร่และสืบสานศลิปะและ

วฒันธรรมของท้องถ่ิน 

6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  ผู้ นําชมุชน ศาสนาและนกัการเมืองท้องถ่ิน ให้

มีสํานกึประชาธิปไตย คณุธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พฒันาชมุชนและท้องถ่ิน เพ่ือ

ประโยชน์ของสว่นรวม 

7. ศกึษา  สง่เสริม สืบสวนโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบตัภิารกิจของ

มหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
  ผลการประเมินคุณภาพ 

 ผลการประเมนิคณุภาพภายนอก  ปีการศกึษา 2548 (ประเมินเม่ือวนัท่ี  11-13 กนัยายน 

2549) มหาวทิยาลยัได้รับการประเมินในระดบั ดีมาก  (4.75 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) และ

ได้รับการประเมินในภาพรวมในระดบั ดี (3.87 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

ผลการประเมนิคณุภาพนอก ปีการศกึษา 2548 (ระดบัสถาบนั) 

มาตรฐาน นํา้หนกั 
คะแนน 

(เตม็ 5 คะแนน) 

ระดบัการ 

ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต 40.00 3.25 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 25.00 3.40 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 20.00 4.75 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม 15.00 4.00 ดี 

ค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักมาตรฐานที่ 1-4 100 3.70 ดี 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบนัและบคุลากร 20.00 3.82 ดี 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการบริหารหลกัสตูรและการเรียนการสอน 20.00 3.67 ดี 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านระบบการประกนัคณุภาพ 20.00 5.00 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักมาตรฐานที่ 1-7 160.00 3.87 ดี 

 



 ผลการประเมนิคณุภาพภายใน ปีการศกึษา 2550 (ประเมินเม่ือวนัท่ี 1-2 กนัยายน 2551) 

  มหาวิทยาลยัได้รับการประเมิน ในระดบัดีมาก (2.75 คะแนน จากคะแนนเตม็ 3 คะแนน) และ

ได้รับการประเมินในภาพรวมทกุตวับง่ชีข้องทกุองค์ประกอบอยูใ่นระดบั ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบคณุภาพ 
ผลการประเมิน 

(เตม็ 3 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์และแผนการดําเนินการ 3.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 2.50 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา 2.50 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั 2.50 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 2.75 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 3.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจดัการ 2.56 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2.67 

เฉล่ียคะแนนรวมทกุตวับ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 2.72 

 
 ประเดน็พจิารณาอนุมัต ิ
  จากความเป็นมาและเหตผุลข้างต้น จงึขอพิจารณาอนมุตัใิห้มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

เป็นมหาวิทยาลยัในกลุม่สถาบนัท่ีเน้นการผลติบณัฑิตและพฒันาสงัคมและกําหนดคา่นํา้หนกัตามเกณฑ์    

สมศ. ในพนัธกิจหลกั ดงันี ้
กลุม่สถาบนัตามจดุเกณฑ์ คณุภาพ 

บณัฑิต 

งานวิจยัและ 

งานสร้างสรรค์ 

บริการ 

วิชาการ 

ทํานบุํารุงศิลปะ 

และวฒันธรรม 

รวม 

เกณฑ์สถาบนัที่เน้นการผลิต

บณัฑิตและการพฒันาสงัคม 
(≥30%) (≥20%) (≥30%) (≥10%) 100% 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 35% 20% 30% 15% 100% 

 
3. ตวัชีวั้ดที่มหาวิทยาลัยต้องพัฒนา และทาํเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการประเมินในกลุ่ม

สถาบันเน้น “การผลิตบัณฑติและพัฒนาสังคม” 
 

3.1  ตวัชีว้ดัท่ีมหาวิทยาลยัต้องพฒันา 

 



1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต 

ตวับง่ชี ้(หน่วยวดั) กลุม่ท่ี 1  กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 
1.7  ร้อยละของบทความ

จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ตอ่จํานวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ทัง้หมด 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1-39 40-59 ≥60 1-24 25-39 ≥40 1-19 20-29 ≥30 1-19 20-29 ≥30 

2. มาตรฐานด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
2.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยั

และงานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบนัต่อจํานวน

อาจารย์ประจํา (บาท) 

1-
34,999 

35,000-
49,999 

≥ 
50,000 

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 
15,000 

1-6,999 7,000-
9,999 

≥ 
10,000 

1-6,999 7,000-
9,999 

≥ 
10,000 

2.4 ร้อยละของอาจารย์

ประจําได้รับทนุทําวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค์จากภายใน

สถาบนัตอ่จํานวนอาจารย์

ประจํา 

1-34 

 

35-49 ≥50 1-29 30-44 ≥45 1-24 25-39 ≥40 1-24 25-39 ≥40 

 
3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 

ตวับง่ชี ้(หน่วยวดั) กลุม่ท่ี 1  กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 
3.1 ร้อยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพท่ีตอบสนองตอ่

ความต้องการพฒันาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สงัคม ชมุชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติตอ่อาจารย์

ประจํา 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1-19 20-29 ≥30 1-24 25-39 ≥40 1-24 25-39 ≥40 1-19 20-29 ≥30 

3.3 มีการนําความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ

มาใช้ในการพฒันาการ

เรียนการสอนและการวิจยั 

1 2 ≥3 2 3 ≥4 1 2 ≥3 1 2 ≥3 

3.4 คา่ใช้จ่ายและมลูคา่

ของสถาบนัในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สงัคมตอ่อาจารย์ประจํา 

(บาทตอ่คน) 

1 

-

4,999 

5,000 

- 

7,499 

≥ 
7,500 

1 

-

6,499 

6,500

-

9,999 

≥ 
10,000 

1 

-

4,999 

5,000

-

7,499 

≥ 
7,500 

1 

-

4,999 

5,000

-

7,499 

≥ 
7,500 



3.2  ตวัชีว้ดัท่ีมหาวิทยาลยัต้องทําเพิ่มเตมิ 
3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 

ตวับง่ชี ้(หน่วยวดั) กลุม่ท่ี 1  กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ท่ี 4 
3.5 จํานวนแหลง่ให้บริการ

วิชาการและวิชาชีพทีได้รับ

การยอมรับในระดบัชาติ

หรือระดบันานาชาติ 

(จํานวนศนูย์เครือขา่ย) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- - - 1-2 3 ≥4 - - - - - - 

3.6 รายรับของสถาบนัใน

การบริการวิชาการและ

วิชาชีพในนามสถาบนัตอ่

อาจารย์ประจํา (บาทตอ่

คน) 

- - - 1-

14,999 

15,000

-

19,999 

≥ 
20,000 

- - - - - - 

3.7 ระดบัความสําเร็จใน

การให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพตามพนัธกิจของ

สถาบนั(ระดบั) 

- - - 1-2 3 ≥4 - - - - - - 

 

  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลยัควรมีการวางแผนการพฒันาบคุลากรและตดิตามประเมนิผลในเร่ืองการให้ทนุ

ศกึษาตอ่ปริญญาเอก   

2. มหาวิทยาลยัควรพฒันาสง่เสริมด้านงานวจิยัโดยทําข้อตกลงความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลยัราชภฎัทัว่ประเทศเพื่อสนบัสนนุให้อาจารย์ได้นําเสนอผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ 

ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

3. มหาวิทยาลยัขาดบคุลากรในตําแหน่งทางวิชาการ ควรสง่เสริมสนบัสนนุให้มีจํานวนเพิ่มขึน้ 
  มตทิี่ประชุม 
   เห็นชอบขอกําหนดกลุม่สถาบนัของมหาวทิยาลยัเพื่อรับการประเมนิคณุภาพภายนอก จากกลุม่

ผลติบณัฑิตเป็นกลุม่สถาบนัท่ีเน้น การผลิตบันฑติและการพัฒนาสังคม 
 

 5.6  พจิารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

 เพ่ือให้มหาวทิยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ท้องถ่ิน  ตามวตัถปุระสงค์ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามความในมาตรา   7   แห่งพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  ท่ีกําหนดให้  “มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนั อดุมศกึษาเพื่อการพฒันา

ท้องถ่ิน...”  มหาวิทยาลยัจงึให้บณัฑิตวทิยาลยัและวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  ได้จดัทําหลกัสตูรขึน้   

2  หลกัสตูร  คือ 



 (1)  บณัฑิตวทิยาลยั  จดัทําหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา 

การปกครองท้องถ่ิน  (หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551)  และสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์  

(หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551)  ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชมุสภาวิชาการ 

ครัง้ท่ี 4/2551  เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน  2551   

 (2)  วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  จดัทําหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจบริการ (หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551)  ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของสภาวิชาการ   ในการประชมุสภา

วิชาการครัง้ท่ี 4/2551  เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน  2551 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ (หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551) 

ควรกําหนดหมวดวิชาเฉพาะบงัคบัให้ครบ  12  วิชา  เน่ืองจากมีการระบหุมวดวิชาเฉพาะบงัคบั  จํานวน  

4  วิชา  เทา่นัน้  ซึง่อาจจะมีผลกระทบตอ่นกัศกึษาในการวางแผนการลงทะเบยีนเรียน 

 2.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวชิาการจดัการธุรกิจบริการ (หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551)  

ควรมีวิชาวฒันธรรมข้ามชาต ิ และวิชาจิตวิทยาการให้บริการ  เพ่ือให้นกัศกึษาตระหนกัถึงการเรียนรู้  

ทศันคต ิ การเอาใจใสต่อ่ผู้ รับบริการ 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบหลกัสตูรการศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  2  หลกัสตูร  คือ 

 1.  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

(หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551)  และสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ (หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551)   

 2.  หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ (หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ.  2551)   

โดยปรับปรุงหลกัสตูรตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ   
  

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
   -ไมมี่- 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี 10/2551  ในวนัศกุร์ ท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551                     

ณ ห้องประชมุผดงุชาต ิ เวลา  13.00  น. 

 
เลิกการประชุม เวลา 17.00 น. 
 
ปัทมาวดี สําเนียงหวาน         นายชยัราช   จลุกลัป์ 

   ผู้บนัทกึการประชมุ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 


