
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 10/2558

วันอังคาร ท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง
10. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
11. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

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

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

13. ผศ.ศิรวัฒน เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

14. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามมาตรา16 (3) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

15. ผศ.สุรินทร   สมณะ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
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19. ผศ.นรินทร  สุขกรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ

20. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด รองอธิการบดี เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.พราวตา จันทโร อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 1
2. อาจารยธนาวิทย รัตนเกียรติขจร รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.1
3. ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข คณบดีคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
4. ดร.ธัญญา  กาศรุณ อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2
5. ดร.สุทธารัตน  บุญเลิศ อาจารยประจําคณะครุศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. อธิการบดีไดให ดร.พราวตา จันทโร อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร ฯ แนะนําผลิตภัณฑ

มันสําประหลังทอด ซึ่งเปนงานวิจัยของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ใหแกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ มีขอเสนอแนะ  ดังนี้

(1) ควรออกแบบถุงบรรจุภัณฑอาหาร (Packing) ใหมีมาตรฐานตามความนิยมของตลาดสินคา
หรือไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการบรรจุภัณฑอาหาร

(2) ควรแปรรูปท่ีเนนในเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ (Healthy Food)
(3) ควรแปรรูปผลไมตางๆ  ในภาคใตเพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใต
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2. อธิการบดแีสดงความยินดีกับ นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2558

3. อธิการบดี และคณะผูบริหารไดไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีนไตหวัน ในระหวางวันท่ี
10 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยไดไปศึกษาดูงาน ณ National Taipei University of Nursing
and Health Sciences , National Pingtung University of Sciences and Technology (NPUST)
และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  โดยไดสรางความรวมมือทางดานวิชาการและสงบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ซึ่งปจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 6 ทุน จาก
National Chiayi University และ National Pingtung University of Sciences and Technology
(NPUST)

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/2558
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ครั้งท่ี 9/2558 ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบแลว  และไดเผยแพรทาง
www.sapa.sru.ac.th หัวขอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/2558 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันอังคาร ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีการแกไข ดังนี้

หนา 10 ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 มีมติท่ีประชุม อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย
ประจํามีขอสังเกตวา “รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ  เปนขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการในขณะท่ีดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะสามารถใชระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนราชการ
พ.ศ. 2552 ไดหรือไม”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 9/2558 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและคูมือการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยใหกองนโยบาย
และแผนแจงคณะ/วิทยาลัย /สํานัก/สถาบันทราบและดําเนินการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี , ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แตงตั้ง ดร.เอนก  สุดจํานงค  ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ตามคําแนะนําของอธิการบดี  ตั้งแตวันท่ี 1
ตุลาคม 2558 เปนตนไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 013/2558 เรื่อง
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว
และสงคําสั่งใหกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... , ท่ีประชุม
มีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ใหนายกสภาฯ
ลงนามเรียบรอยแลว และสงขอบังคับใหกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกาย
ของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.  .... , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. 2558 โดยใหปรับปรุงแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการเพ่ือจะใหนักศึกษาแตงกายตามขอบังคับนี้

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แลว และกองพัฒนานักศึกษาอยูระหวาง
การดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบงัคับตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนอนายกสภาฯ ลงนาม
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือน
ของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 , ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 012/2558 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับ
เลื่อนคาตอบแทนรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558 ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว  และสงคําสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของทราบ
และดําเนินการแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบเลื่อนคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ : ตําแหนงรองอธิการบดี และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบการเลื่อน
คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ตามท่ีอธิการบดี
เสนอ  ดังนี้

1. ตําแหนงรองอธิการบดี
(1) รศ.ปราณี   เพชรแกว
(2) ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด

2. ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แลว  และมหาวิทยาลัยมอบกอง

การเจาหนาท่ีดําเนินการแลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการจากคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยในคณะ

กรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี , ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนกรรมการผู
เชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานใีนคณะกรรมการกองทุนวิจัย  นวัตกรรมและ
งานสรางสรรค  ดังนี้
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(1) รศ.ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร
(2) ผศ.โสภณ   บุญล้ํา
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 เปนตนไป
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเสนอคําสั่งสภาฯ ท่ี 011/2558 เรื่องแตงตั้งคณาจารยผูเชี่ยวชาญดาน

การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนกรรมการผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานีในคณะกรรมการกองทุนวิจัย  นวัตกรรมและงานสรางสรรค ลงวันท่ี 22 กันยายน 2558
ใหนายกสภาฯ ลงนามเรียบรอยแลว และสงคําสั่งใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ
ทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 , ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ปการศึกษา 2559 โดยนําขอเสนอแนะไปพิจารณาเชิงนโยบายและแนวทางในการรับนักศึกษา
ดังกลาวตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.8 พิจารณาเลือกบุคคลเพ่ือนําความกราบบังคมทูล ฯ เพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีผูทรงคุณวุฒิ , สภามหาวิทยาลัยฯ
ใหประชุมระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี , ท่ีประชุม
มีมติอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี จํานวน 244 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ
เพ่ือดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.1 (2) เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 4.2.3 เรื่องพิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ....

อธิการบดีขอหารือกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน
พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการแตงกายของนักศึกษา
ภาคปกติ  พ.ศ.  .... โดยใหแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับอํานาจ
ในการออกขอบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (2) เปนมาตรา 62
(มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษาได
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา) และใหขอบังคับนี้ใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2559 เปนตนไปนั้น  มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตใชอํานาจในการออกขอบังคับดังกลาวเปนมาตรา 18 (2)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และใหขอบังคับนี้ใชบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป  ตาม “ราง” ขอบังคับท่ีเสนอ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบตามท่ีอธิการบดีเสนอ
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3.1.1 (3) เรื่องสืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 4.2.5 เรื่องพิจารณาใหความเห็นชอบเลื่อนคา
ตอบแทนของผูดํารงตําแหนงบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ : ตําแหนงรองอธิการบดี
และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดวย อาจารยพิชัย สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา มีขอสังเกตวา รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ
เปนขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการในขณะท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
ไดแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย การดําเนินการดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการจายคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนราชการ พ.ศ. 2552 ไดหรือไม เพราะ
พนักงานมหาวิทยาลัยมีการกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนไวแลว

อธิการบดีไดชี้แจงวา รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ  เปนขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการในขณะท่ีดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการบรรจุและแตงตั้ง รศ.ดร.ธงชัย
เครือหงษ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 13 (ข) (4) โดยใหไดรับคาตอบแทนตามระเบียบฯ วาดวยการจาย
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนราชการ พ.ศ. 2552 ตามขอ 5 (3) และขอ 7 วรรคสอง

มติท่ีประชุม
ให อาจารยพิชัย  สุขวุน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  สรุปขอสังเกตในเรื่องดังกลาวเสนอ

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับพิจารณา

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ

ดวยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม
2558 ไดพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  โดยมีการพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดงันี้

1. คณะกรรมการฯ ไดติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยเรื่องสาเหตุการออกกลางคัน (Drop Out)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือใหทราบถึงปญหาการออกกลางคันของนักศึกษาเพ่ือ
วางแผนการแกไขปญหาในอนาคต  และโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
จะรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

2. คณะกรรมการฯ ไดสังเคราะหขอมูลขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานวิชาการเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ
พิจารณา  จึงมีมติใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย  หลักสูตร  และนักศึกษา  ดังนี้

(1) การพัฒนาอาจารย  เชน สรางความเขมแข็งทางดานวุฒิการศึกษา  การเพ่ิมตําแหนงทาง
วิชาการ และการเพ่ิมผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร
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(2) การพัฒนาการเรียนการสอน  และเทคนิคการสอน  และการพัฒนาหลักสูตรสูการปฏิบัติ
ไดจริง ผูประกอบการมีสวนรวม และเปนหลักสูตรเชิงบูรณาการท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน
และในบางหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลดลงควรยุบรวมหลักสูตรท่ีมีลักษณะคลายกัน

(3) การพัฒนานักศึกษา  เชน  การพัฒนาในดานภาษา  และ IT
3. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  งานวิจัยท่ีทําเปน

ทีม และงานวิจัยท่ีบูรณาการขามศาสตร  เปนตน โดยขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ
รับไปดําเนินการ

4. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสัมมนาเก่ียวกับการตั้งโจทยการวิจัย  โดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา
5. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยควร

ดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559 เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปดสอนนักศึกษา
ในป พ.ศ. 2560

6. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีระบบฐานขอมูลการตัดสินใจของผูบริหาร  เพ่ือใหทราบถึงขอมูลท่ีสําคัญ
มติท่ีประชุมและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ เปนตน เพ่ือสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานในเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

มติท่ีประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ

3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ดวยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี

20 ตุลาคม 2558 ไดติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแกปญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 ซึ่ง
จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดสวนใหญบรรลุเปาหมาย และมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 7 ตัวชี้วัด  ดังนี้

1. บัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
3. อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
4. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน
5. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
6. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
7. ความพึงพอใจของบุคลากรตอคุณภาพชีวิต
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัย

คณะ สํานักและสถาบัน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะมี “คณะกรรมการ
ประจําสวนราชการนั้นคณะหนึ่ง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจหนาท่ี
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการประจําสวน
ราชการและการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
จะตองมีกรรมการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม”

กรณีดังกลาวไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 เก่ียวกับองคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการไวแลว

บัดนี้ กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผูทรงคุณวุฒิ ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 009/2556 ลงวันท่ี 24 กันยายน  พ.ศ. 2556 ไดครบวาระ
การดํารงตําแหนงแลว (วาระการดํารงตําแหนง 2 ป) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได
ดําเนินการเสนอชื่อบุคคลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกไดมี
หนังสือตอบรับการทาบทามแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติท่ีประชุม
ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปทาบทามผูเชี่ยวชาญทางดานระบบคอมพิวเตอร

สําหรับงานหองสมุด  เพ่ิมอีก 1 คน  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ฯ  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม
ครั้งตอไป

4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน

คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  เพ่ือใหเปน
ไปตามเกณฑในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.
2552 และเพ่ือใหหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ
สังคม  และวัฒนธรรม  จึงไดเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบตามลําดับ  ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558) ตอสภาวิชาการ

2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ตอสภา
มหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหคณะครุศาสตรพิจารณาแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2558) ดังนี้
1. หนา 4 ขอ 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ควรอธิบายวา “คณิตศาสตร

มีความเชื่อมโยงกับสังคม  วัฒนธรรม  ศาสนา  และการเมืองอยางไร”
2. หนา 6 ใหแกไข  ดังนี้

(1) ควรปรับปรุงปรัชญา  โดยใหเขียนตามความเชื่อวาคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางไร เชน
คณิตศาสตรเปนศาสตรท่ีสําคัญทําใหเกิดระบบคิดอยางมีเหตุผล

(2) ความสําคัญของหลักสูตร ควรเขียนใหเห็นวาหลักสูตรนี้มีความสําคัญอยางไร เพ่ือใช
ในการดํารงชีวิตในปจจุบัน

(3) วัตถุประสงคของหลักสูตร ควรใชคําวา “การสรางครูคณิตศาสตร การสรางความเปนวิชาชีพ
ครู  เปนตน”

(4) ขอ 1.3.2 แกไขเปน “มีความสามารถในการวิเคราะหใชเหตุผลในกระบวนการแกปญหา
มีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม”

3. หนา 13 รายวิชาการพัฒนาตนสําหรับครู ท่ีกําหนดหนวยกิต 4 (2-4-6) และรายวิชาจิตวิทยา
สําหรับครูยุคใหม  ท่ีกําหนดหนวยกิต 4 (3-2-7) เหตุใดจึงกําหนดจํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
คนควาดวยตนเอง) ไมเหมือนกัน

4. หนา 14 ขอ 2.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก  เลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต มีรายวิชามากเกินไป
ควรบูรณาการยุบรวมเปนวิชาเดียวในรายวิชาท่ีมีลักษณะคลายกัน

5. หนา 15 ขอ 2.3 แกไขขอความเปน “กลุมวิชาเอกบังคับ  กําหนดใหเรียน 75 หนวยกิต”
6. หนา 16 รายวิชาประวัติคณิตศาสตร  ควรยุบรวมไปอยูในรายวิชาอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม
7. หนา 26 คําอธิบายรายวิชาปฐมบทของครู  ใหแกไขขอความจาก “แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา

ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  พัฒนาการ” เปน “กระบวนทัศน”
8. หนา 27 คําอธิบายรายวิชาการจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

มีขอสังเกตวามีการเขียนเปนรายละเอียดของกิจกรรมยอย  ในรายวิชานี้ควรใชคําอธิบายรายวิชาแบบเดิม
9. หนา 28 คําอธิบายรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู  ควรปรับปรุงการเขียนคําอธิบาย

รายวิชาใหมใหมีความเหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาท่ีเสนอมาใชสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา

10. หนา 35 เปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก “สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา” เปน “สัมมนาการสอนคณิตศาสตร
ศึกษา”
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11. ควรมีรายวิชาเก่ียวกับ E-Learning การเรียนการสอน Online เปนตน
12. ควรมีคําวาสุขภาวะท่ีสรางการเรียนรูท่ีมีความสุขในโรงเรียน  หรือการพัฒนาโรงเรียนใหมีสุขภาวะ

ในวัตถุประสงค
13. ควรมีรายวิชาคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  เพ่ือใหมีรายวิชาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

บูรณาการความรูคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ
มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยให

แกไขหลักสูตรตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และใหคณะกรรมการตรวจ
หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณากอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1) พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจของสภาวิชาการให
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติใหปริญญา
ระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัติให
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี
9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 117 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 117 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จํานวน 1,015,994,043 (หนึ่งพันสิบหาลานเกาแสนเกาหม่ืนสี่พันสี่สิบสามบาทถวน) จําแนกเปนงบประมาณ
แผนดิน จํานวน 637,985,200 บาท (หกรอยสามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) และ
เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 378,008,843 บาท (สามรอยเจ็ดสิบแปดลานแปดพันแปดรอยสี่สิบสาม
บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงานไดใชงบประมาณสําหรับ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิต

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําป
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดในแตละไตรมาส บัดนี้ไดสิ้นปงบประมาณแลว
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 เสนอคณะกรรมการนโยบาย
การเงนิ  งบประมาณและทรัพยสิน  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2558
พิจารณาแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
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มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 11/2558 ในวันจันทร ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 09.30 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


