
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 9/2556

วันอังคาร ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

------------------------------------------------------------------------
ผูมาประชุม

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวฒุิ กรรมการ
10. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
11. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

12. ดร.วัฒนา  รัตนพรหม กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

13. ผศ.สมทรง  นุมนวล กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

14. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

15. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
19. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม
5. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา ลาประชุม

ผูรวมประชุม
1. ดร.บรรเจิด  เจริญเวช ผูชวยเลขานุการ
2. นายชัยราช  จุลกัลป ผูชวยเลขานุการ
3. นายวรชาติ   การเกง ผูชวยเลขานุการ
4. นางกัตติกา   ดวงศรี ผูชวยเลขานุการ
5. นางปทมาวดี  สําเนยีงหวาน ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
7. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
2. ดร.อุษณีย  สธุรรมมาภรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.3
3. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ตามท่ีสํานักงานทนายความสงหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในกรณีเก่ียวกับกรณีท่ีอาจารยคณะนิติศาสตรมอบอํานาจใหทนายความแจงใหดําเนินการตามความประสงค
ของผูมอบอํานาจ  กรณีการสรรหาคณบดีและการรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร มอบอธิการบดี
ไปดําเนินการแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. ผลการเลือกตัง้ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แทนผูพนจากตําแหนงตามวาระ

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการแทนประธาน
และกรรมการสภาคณาจารยท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  โดยผลจากการเลือกตั้งดังกลาว ไดแก
อาจารยวรรณา  กุมารจันทร  พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร  เปนประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องผลการเลือก
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2556
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2555
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ในระหวางวันท่ี 7 – 9 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2555 โดยมี รศ.ประดิษฐ  มีสุข เปนประธาน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดคะแนน/ผล
การประเมิน (ท่ีไดรับแจงในเบื้องตน) เทียบกับปการศึกษา 2554 ดังนี้
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (จํานวน 23 ตัวบงชี้)

องคประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน หมายเหตุปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555
1. ปรัชญา ปณิธาน และแผนดําเนินการ 5.00 5.00
2. การผลิตบัณฑิต 4.03 (ระดับดี) 4.14 (ระดับดี) เพ่ิมข้ึน
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 5.00
4. การวิจัย 4.70 (ระดับดีมาก) 4.62 (ระดับดีมาก) ลดลง
5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
7. การบริหารและการจัดการ 4.75 (ระดับดีมาก) 5.00 (ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึน
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00
10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.00 5.00

เฉลี่ยเฉพาะองคประกอบท่ี 1 – 9 4.54 (ระดับดีมาก) 4.61 (ระดับดีมาก)

หมายเหตุ : ตารางท่ี 1 ผลการประเมินในตัวบงชี้ของ สกอ. จะเปนการประเมินในดานปจจัยนําเขา (Input)
และกระบวนการ (Process) ของมหาวิทยาลัย

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินในตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. (จํานวน 36 ตัวบงชี้)

องคประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน หมายเหตุปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555
1. ปรัชญา ปณิธาน และแผนดําเนินการ 5.00 5.00
2. การผลิตบัณฑิต 3.85 (ระดับดี) 4.00 (ระดับดี) เพ่ิมข้ึน
3. กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 5.00 5.00
4. การวิจัย 3.28 (ระดับพอใช) 2.82 (ระดับพอใช) ลดลง
5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
7. การบริหารและการจัดการ 4.54 (ระดับดีมาก) 4.71 (ระดับดีมาก) เพ่ิมข้ึน
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00
10. สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.00 5.00

เฉลี่ยเฉพาะองคประกอบท่ี 1 – 9
(รายงาน สกอ. ผานระบบ CHE – QA Online) 4.22 (ระดับดี) 4.22 (ระดับดี)
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หมายเหตุ : ตารางท่ี 2 ผลการประเมินในตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. จะเปนการประเมินในภาพรวม
ดานปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 8/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคาร

ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 8/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556

นายกสภาฯ ลงนามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เรียบรอยแลว และกองการเจาหนาท่ีแจงคณะ/สํานัก/สถาบัน
ทราบขอบังคับดังกลาวแลว

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 พิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการสายสนับสนุนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายท่ีเสนอและให
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจนเพ่ือท่ีสภามหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และกองนโยบายและแผนจัดทํา
ประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดและเปาหมายตามขอเสนอแนะของสภาฯ เพ่ือเสนอสภาฯ
พิจารณาอนุมัตงิบประมาณเพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยขออนุญาตท่ีประชุมถอนระเบียบวาระนี้ และท่ีประชุมเห็นชอบใหถอนระเบียบ
วาระนี้ และกรรมการสภาฯ มีความเห็นวาหองสมุดยุคใหมควรใหความสําคัญดานการตลาด จึงเสนอแนะ
ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสรรหาและทาบทามผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานบริหารธุรกิจ (การตลาด) เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ฯ ดวย

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักวิทยบริการฯ ทราบและดําเนินการตามมติสภาฯ แลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ตามท่ีคุรุสภาเสนอใหแกไขปรับปรุง ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ตามท่ีคุรุสภาเสนอใหแกไขปรับปรุง จํานวน 8 หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 7 หลักสูตร
(1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) สาขาวิชาภาษาไทย
(3) สาขาวิชาคณิตศาสตร
(4) สาขาวิชาศิลปศึกษา
(5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(6) สาขาวิชาสังคมศึกษา
(7) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะครุสาสตรทราบมติสภาฯ แลว  และมหาวิทยาลัยสงหลักสูตร

ดังกลาวใหคุรุสภารับรองหลักสูตรเรียบรอยแลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบยกเลิกโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาเพ่ือการ

เรียนรูและคุณภาพท่ีดี อาคารสูง 15 ชั้น  จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ 180 ลานบาท และพิจารณาใหความ
เห็นชอบโครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา  อาคารสูง 4 ชั้น  จํานวน 2 หลัง และโครงการกอสราง
อาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร (หลังท่ี 3) จํานวน 1 หลัง ท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบใหยกเลิกโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาเพ่ือการเรียนรูและคุณภาพท่ีดี อาคารสูง 15 ชั้น
จํานวน 1 หลัง  งบประมาณ 180,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบลานบาทถวน)

2. เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการกอสรางอาคารท่ีพักนักศึกษา 4 ชั้น จํานวน
2 หลัง  และโครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร (หลังท่ี 3) จํานวน 1 หลัง  โดยใชงบประมาณ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยตองมีผลการวิเคราะหสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย
แผนเชิงธุรกิจ  ความคุมทุน  ความเสี่ยง และการบริหารจัดการ โดยมอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน
งบประมาณและทรัพยสินพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
ดังกลาวตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 82 คน
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 คน
และสําหรับการอนุมัติใหปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก จํานวน 2 คน สภามหาวิทยาลัยฯ

ไมอนุมัติใหปริญญาจนกวาบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือยอมรับให
ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ ท่ีมีรายงานการประชุม
(Proceedings) และมีหนังสือตอบรับ ท่ีชัดเจน  จึงจะอนุมัติใหปริญญา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
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เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป และแจงบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการ
ตามความในวรรค 2 แลว

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2556 ระเบียบวาระท่ี 6.1
เรื่องเพื่อทราบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประจําปการศึกษา 2555

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556 มีมติ
รับทราบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2555
และมอบคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลงาน
ของสภามหาวิทยาลัยดวย

ประธานเสนอแนะใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาล และใหทราบถึงผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยดวย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธี

การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย  พ.ศ. ....

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2551 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม
2551 ไดพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และในการประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2553 ได
พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ “เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2549 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550”
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ตอมาไดมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบับท่ี 3) ถึง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556 จึงตอง
มีการออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ท่ีสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ท่ีแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 23
กรกฎาคม 2556 และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 012/2556 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2556 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม
2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ ไดพิจารณาใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ควรใหคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการชี้แจงรายละเอียดในขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2556 ใหคณบดีทราบเพ่ือไปแจงใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบและดําเนินการตามขอบังคับ
ตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2556

3.2.2 (2) พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน
2556 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2556) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตอบรับหลักสูตรแลวตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0506(4)/10993 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 และหลักสูตรใหม
ดังกลาวยังไมไดกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และสีประจําสาขาวิชาในพระราช
กฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย
ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2555 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129
ตอนท่ี 8ก วันท่ี 19 มกราคม 2555 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2555) และรางพระราช
กฤษฎกีา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ซึ่งไดดําเนินการอยูในข้ันตอน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํารางพระราชกฤษฎกีาทูลเกลาฯ  ถวายเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใชเปนกฎหมาย”

มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดสีของหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร
เรียบรอยแลว และคณะกรรมการจัดทํารางกฎระเบียบและขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 23
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กรกฎาคม 2556 เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดอักษรยอสําหรับสาขาวิชาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และสีประจํา
สาขาวิชารัฐศาสตร ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยสาขาวิชารัฐศาสตรกําหนด กับเพ่ิมเติม
“สายสรอยทําดวยโลหะสีทอง” สําหรับครุยประจําตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีดวย
เพ่ือดําเนินการใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา ตามความในมาตรา 60 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบ “ราง” พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการ

และขาราชการสายสนับสนุนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 และขอบังคับดังกลาวขอ 5 วรรคสาม  กําหนดให “สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา  จํานวนหนึ่งคน  และประธานสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการสรรหาใหไดมาซึ่งกรรมการ
ตาม (4) และ (5) คือ กรรมการ ก.บ.ม. จากขาราชการสายวิชาการจํานวนสองคน  และกรรมการ ก.บ.ม.
จากขาราชการสายสนับสนุน จํานวนหนึ่งคน”

เพ่ือใหไดบุคคลจากขาราชการสายวิชาการ  และขาราชการสายสนับสนุนเสนอสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยดังกลาว  จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหากรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการสายสนับสนุนเพ่ือดําเนินการตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการสายสนับสนุน

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
5. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ



9

6. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี ดําเนินการสรรหาบุคคลจากขาราชการสายวิชาการและขาราชการสายสนับสนุนตามท่ีกําหนด

ไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ขอ 1 วรรคสาม
กําหนดให “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผูบังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา  ฝกอบรม
ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ ก.พ.อ. ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในระหวางลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย แลวแตกรณี” และตามท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28
มิถุนายน 2555 ซึ่งทําหนาท่ีแทน ก.พ.อ. มีมติกําหนดแนวทางในการพิจารณาของ ก.พ.อ. เก่ียวกับสาขาวิชาท่ี
สอดคลองกับความตองการของประเทศ  ดังนี้

1. ตองเปนสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้  สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา อาจมีความแตกตางกัน
ในแตละสถาบันอุดมศึกษา  และ

2. สถาบันอุดมศึกษาเสนอขออนุมัติเฉพาะสาขาวิชาท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือให ก.พ.อ. พิจารณาใหความเห็นชอบ  และ

3. เม่ือ ก.พ.อ. ใหความเห็นชอบสาขาวิชาใดแลว ใหแตละสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตัวบุคคลท่ีไปศึกษา
ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาวาดวยเรื่องการเลื่อนเงินเดือน
ภายใตสาขาวิชาท่ี ก.พ.อ. ใหความเห็นชอบ

ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดแจงใหทุกคณะดําเนินการพิจารณาสาขาวิชาท่ีสอดคลอง
กับความตองการของคณะ  เพ่ือเปนขอมูลการกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบัน โดยได
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี
17 มิถุนายน 2556 ซึ่ง ก.บ.ม. ไดพิจารณาขอมูลสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของคณะแลวมีมติใหคณะ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  ในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติเพ่ิมเติมในการพิจารณาสาขาท่ีเปนความ
ตองการของสถาบันใหเสนออนกุรรมการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบสาขาวิชา
ท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
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จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สถาบันอุดมศึกษา

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําขอมูลเฉพาะสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน  และเปนสาขาวิชาท่ี

อาจารยลาไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก แตหากเปนอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาโทตองเปนสาขา
วิชาท่ีขาดแคลน  เชน  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  เปนตน

2. ควรจัดทําขอมูลการวิเคราะหเหตุผลท่ีแสดงความสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย  เชน  อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมีจํานวนนอย  จึงเปนความ
ตองการของมหาวิทยาลัย

3. การกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย  ควรใหสภามหาวิทยาลัย
กําหนดเปนนโยบายวาสาขาวิชาใดเปนความตองการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสาขาวิชาท่ียังไมเปดสอนตอง
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

มติท่ีประชุม
เห็นชอบสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาบันอุดมศึกษา โดยปรับปรุงแกไขตาม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหแกไขปรับปรุง

1. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันอังคาร ท่ี 26 มีนาคม
พ.ศ. 2556 มีมติเหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2556) และมหาวิทยาลัยฯ ไดสงหลักสูตรดังกลาวให สกอ. ทราบและดําเนินการแลวนั้น

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลวมีขอสังเกตวา
“มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2556) ไมสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยหลักสูตรดังกลาวจัดรายวิชาในกลุมรายวิชาเฉพาะบังคับ
ในสาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม  รวมกันเพียง 33 หนวยกิต และมีจํานวนหนวยกิตรวม 133 หนวยกิต
แตกําหนดชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) ซึ่งตามเอกสารแนบทายประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553
ไดระบุวา  ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม
รวมกัน  สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาท้ังทางดานการทองเท่ียวและการโรงแรมใหมีจํานวนหนวยกิต
ใกลเคียงกัน  และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตามนัยของประกาศฯ หากมหาวิทยาลัยประสงคใชชื่อปริญญาดังกลาวควรจัด
หมวดวิชาในลักษณะวิชาเอกคู  ไมนอยกวา 150 หนวยกิต  หรือหากประสงคจัดทําหลักสูตรในลักษณะ
วิชาเอกเดี่ยวควรจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรมแยกออกจากกัน”
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วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  ไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาวเปน “หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)” ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอใหแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

มติท่ีประชุม
ใหวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี นําหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) เสนอสภาวิชาการพิจารณาเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ   ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 19 คน  และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดใหนักศึกษาเสนอ “หัวขอโครงรางวิทยานิพนธ” ใหคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาใหความเห็นชอบ  เพ่ือใหหัวขอวิทยานิพนธ
สอดคลองกับสาขาวิชา

2. หัวขอวิทยานิพนธท่ีจะทําการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไมควรใชคําวา “ปจจัย” และ “ความพึงพอใจ”
3. บัณฑิตวิทยาลัยควรปรับแบบฟอรมการเสนอขออนุมัติใหปริญญา แผน ก ใหถูกตอง  โดยศึกษา

แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
4. ควรใหคณะกําหนดเปนนโยบายและทิศทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธแตละสาขาวาจะเนน

วิจัยเรื่องอะไรในสาขาวิชาของตนเอง
5. ควรใหอาจารยทํางานวิจัยรวมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนการสรางผลงานวิจัย

รวมกับนักศึกษาดวย
มติท่ีประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจ

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
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(1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 19 คน  และ
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน ดังนี้

- ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน

2. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยเชิญ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท และ ศ.ดร.สมจิต

หนุเจริญกุล มาเปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) บัณฑิตวิทยาลัยเชิญอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเขารับการอบรมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัย
(3) ใหบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานขอ 1 และขอ 2 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 เพ่ือทราบกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ณ  มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 มีมตเิห็นชอบเลื่อน

กําหนดการไปศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ณ  มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน) ไปเปนระหวางวันท่ี 13 – 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยไดจัดทํากําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ณ  มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เรียบรอยแลว  คือ  ระหวางวันท่ี 12 – 20 ตุลาคม 2556
(รายละเอียดกําหนดการประกอบระเบียบวาระนี้) ท้ังนี้  เอกสารท่ีตองเตรียมในการขอวีซา (ไตหวัน) กรุณา
สงหลักฐานมาท่ี  นางกัตติกา  ดวงศรี (นองวรรณ) ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี 272 หมู 9 ตําบลขุนทะเล  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎรธานี 84100 หมายเลข
โทรศัพท/โทรสาร 077-355618 E-mail : sru2012@hotmail.co.th

6.2 มหาวิทยาลัยขอเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน
รวมงานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ประจําป 2556 ในวันอังคาร ท่ี 24
กันยายน  พ.ศ. 2556 เวลา 17.00 น. ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2556 ในวนัอังคาร ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


