
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 12/2556

วันอังคาร ท่ี 26 พฤศจิกายน 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.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ศักดิ์ชยั  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ 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.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
17. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
18. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
19. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
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3. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง ลาประชุม
5. ผศ.ศิรวัฒน  เฮงชัยโย กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.2 และ 4.2.3
2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3
3. อาจารยโสภา  ปุนสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานงบประมาณ

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 5.2

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม

ตําบลขุนทะเล  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ไดยอดเงินทําบุญ
650,000 บาท  โดยถวายปจจัยใหวัดภูธรอุทิศสิทธาราม  เปนเงิน 550,000 บาท  และวัดทาไทร  เปนเงิน
100,000 บาท

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดจัดการประชุมในหัวขอการสรางแบรนด (Branding) โดย
ไดรับเกียรติจาก นายวิชัย  ศรีขวัญ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนวิทยากร ซึ่งมีผูบริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการบรรยาย ในวันพุธ ท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองผดุงชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 11/2556
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร

ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 11/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 11/2556 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงิน
และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยใหแกไขขอบังคับ
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ สงขอบังคับฯ วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 ให นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย และนายขจร  จิตสุขุมมงคล พิจารณาตรวจขอบังคับดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงเสนอนายกสภาฯ ลงนามในขอบังคับฯ วาดวยการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 เรียบรอยแลว  และสงขอบังคับใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและ
ปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 โดยใหแกไขขอบังคับตาม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายกสภาฯ ลงนามในขอบังคับฯ วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556
เรียบรอยแลว  และสํานักงานสภาฯ  สงขอบังคับใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแจงบัณฑิตวิทยาลัยและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย รองประธาน
3. ดร.จํารัส  นองมาก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายสมควร  เรืองวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ ผูแทนผูบริหารฯ กรรมการ
6. รศ.ปราณี  เพชรแกว ผูแทนผูบริหารฯ กรรมการ
7. ผศ.อภิชาติ   พัฒนวิริยะพิศาล ขาราชการ (สายวิชาการ) กรรมการ
8. อาจารยกิตติกร  ไสยรินทร ขาราชการ (สายวิชาการ) กรรมการ
9. นายศักดา  ศิริพันธุ ขาราชการ (สายสนับสนุน) กรรมการ
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10. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
11. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการ

และเลขานุการ
12. เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี  จํานวน 2 คน ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีตามความในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ขอ 8 และตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของ

นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 10/2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรียบรอยแลว และสงประกาศใหกองการเจาหนาท่ีทราบ
เพ่ือแจงหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2557
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ปการศึกษา 2557 และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา
2557 จํานวน 5,460 คน

สํานักงานสภาฯ แจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลวและมอบสํานักสงเสริมวิชาการฯ ไปดําเนินการ
ตามนโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2557
และแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ฯ  ปการศึกษา 2557

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกข ท่ีประชุมมีมติอนุมัติขยาย
ระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของบุคลากรสายวิชาการ (จํานวน 3 คน) ของคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขของมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ออกไปอีก 30 วัน (จากวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 – วันท่ี 2
ธันวาคม 2556)

สํานักงานสภาฯ แจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แลว และมอบนิติกรแจงคณะ กรรมการอุทธรณ
และรองทุกขของมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 259 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการออก
หลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตร
ใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เพ่ือทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมมีมตริับทราบรายงานผลการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สํานักงานสภาฯ  แจงกองนโยบายและแผนทราบมติสภาฯ  และใหดําเนินการตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภาฯ แลว

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
(1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 003/2556 ลงวันท่ี
27 มิถุนายน 2556 และฉบับท่ี 007/2556 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556
เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาดําเนินการ 2 เรื่อง  คือ

1. พิจารณาทบทวนนโยบาย ฯ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องนโยบาย
กับแนวทางพัฒนาและแกปญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 2556 – 2559)
ซึ่งนโยบายดังกลาวไดประกาศใชมาประมาณ 1 ปแลว คณะกรรมการฯ เห็นควรใหคงนโยบายเดิมไว
และเพ่ิมหัวขออีก 13 ประเด็น ตามตัวชี้วัดท่ีมหาวิทยาลัยเสนอตอ สกอ. เพ่ือขอรับงบประมาณเพ่ิมเติม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ในวงเงินรวม 1,300 ลานบาท  ในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
กลุมใหม ในนโยบายเดิมท้ัง 5 ขอ

2. การสรางแบรนด (Branding) และการปรับภาพลักษณ (Rebranding) ของมหาวิทยาลัย
สูทศวรรษท่ี 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไปดําเนินการตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการเห็นชอบเสนอคณะกรรมการฯ
เพ่ือพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารศูนย

บมเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. ....
ดวยเม่ือป  พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดรับเลือกเขารวมดําเนินการกิจกรรม

บมเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยจัด
ใหมี “โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ” ข้ึนเปนหนวยงานดําเนินการและประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งตอมามหาวิทยาลัยไดเปลี่ยน “โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ”
เปน “ศูนยบมเพาะธุรกิจ”

ป  พ.ศ. 2555 รัฐบาลไดจัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได” ข้ึนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนเลขานุการคณะกรรมการกองทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจใหแกนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  หรือบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวไมเกิน
5 ป โดยใหมหาวิทยาลัยท่ีมีโครงการบมเพาะวิสาหกิจรับงานดังกลาวไปดําเนินการ

การดําเนินงานของ “ศูนยบมเพาะธุรกิจ” ดังกลาว  ไดดําเนินการมาแลวระยะหนึ่งภายใตระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการท่ีเก่ียวของ  และเพ่ือใหการดําเนินการของหนวยบมเพาะธุรกิจ  ซึ่งเปนหนวยงาน
ดําเนินงานเฉพาะกิจมีความคลองตัวในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการบมเพาะผูประกอบการ
รายใหมและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินการของหนวยบมเพาะธุรกิจ  จึงควรมีวิธีการบริหารงาน
โดยเฉพาะ
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คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชมุครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 27
สิงหาคม 2556 ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดทํารางขอบังคับดังกลาว  และนําเขาพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การบริหารศูนยบมเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. .... เพ่ือออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการบริหารศูนยบมเพาะ

ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี พ.ศ. .... ดังนี้
1. ขอ 4 ใหตัดคํานิยามคําวา “รองผูจัดการ” และเพ่ิมคํานิยามคําวา “ผูอํานวยการ” หมายถึง

ผูอํานวยการศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2. ขอ 8 ใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้

“ขอ 8 ใหศูนยมี “คณะกรรมการบริหาร” ประกอบดวย
(1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน
(2) รองอธิการบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการ
(3) ผูแทนคณบดีหนึ่งคน เปนกรรมการ
(4) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการ
(5) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ
(6) ผูจัดการ เปนผูชวยเลขานุการ

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารจะแตงตั้งท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาในดานตางๆ ไดเทาท่ีจําเปน
โดยท่ีปรึกษามีสิทธิ์ไดรับเบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการ

หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง การดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา และกรรมการผูแทนคณบดีใหเปน
ไปตามประกาศท่ีอธิการบดีกําหนด”

3. ขอ 35 แกไขเปน “อัตราคาจางและคาตอบแทนและการจายคาจางและคาตอบแทนบุคลากร
ของศูนย กรรมการท่ีปรึกษา หรือผูปฏิบัติงานใหศูนยและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตาม
ท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด โดยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย”

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารศูนยบมเพาะธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 โดยใหแกไขขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และใหประธานคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ
ไดตรวจสอบแกไขขอบังคับใหสอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

ตามท่ี ก.พ.อ. ไดปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบ
จําแนกตําแหนงตามกลุมมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปนระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมงาน ดวยเหตุผล
ดังกลาว ก.พ.อ. จึงไดยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือน
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ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2551 แลวออกประกาศ  ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
และออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2554 แทนป พ.ศ. 2553 ซึ่งใชการเลื่อนเงินเดือนในระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะ
งานแทน

กรณีดังกลาวจึงจําเปนตองยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ป 2551 และออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลกัเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งตองออกตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556
และครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2556 ไดจัดทําและเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ (ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 005/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี
4/2556 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ไดจัดทํารางขอบังคับดังกลาว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
เพ่ือออกใชบังคับตอไป

มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบวารสารวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดหลักเกณฑของผลงานทางวิชาการ
ท่ีใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการวาจะตองมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี
ก.พ.อ. กําหนดสําหรับตําแหนงท่ีเสนอขอและจะตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

กรณีหลักเกณฑการเผยแพรผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดดังกลาว ไดมีประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 กําหนดใหการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือใชเปนผลงานในการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 กรณี  คือ



8

1. ใหสภามหาวิทยาลัยใชวารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

กรณีนี้มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการ 1 รายการ คือ “วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ซึ่งปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับชาติ : ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
(TCI)

2. ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ (ท่ีไมอยูในขอ 1) สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ  ท้ังนี้  วารสารวิชาการดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑ 8 ขอ ตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ขอ 3
เพ่ือใหมีวารสารวิชาการสําหรับใชเผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามขอ 2
มหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของไดดําเนินการ  ดังนี้

(1) สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณา
“วารสารบัณฑิตศึกษา” เพ่ือเปนวารสารวิชาการตามขอ 2

(2) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ (ตามประกาศสภาฯ ฉบับท่ี 006/2556 ลงวันท่ี
27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาผลจาก
การพิจารณาของสภาวิชาการ  กรณี “วารสารบัณฑิตศึกษา” เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบวารสารวิชาการกรณี “วารสารบัณฑิตศึกษา”
เปนวารสารสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทํา “วารสารบัณฑิตศึกษา” ใหเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศ  ก.พ.อ.

เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เพ่ือใหบุคลากร (สายวิชาการ) ใชสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการโดยสามารถนํางานวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการลงตีพิมพในวารสารดังกลาว สวนการชวยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตจังหวัดภาคใตจัดการประชุมวิชาการ
ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดนําเสนอผลงานวิจัย
นอกสถาบันอุดมศึกษาได หรือสงบทความวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตไปตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

2. มหาวิทยาลัยควรจัดทํา “วารสารบัณฑิตศึกษา” โดยศึกษารูปแบบวิธีการจัดทําจากวารสาร
วิชาการอ่ืนๆ ท่ีอยูในฐานขอมูล (TCI) และควรมีคณะบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหนวยงาน
ภายนอกท่ีหลากหลายหนวยงาน

มติท่ีประชุม
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่ีประชุมถอนระเบียบวาระนี้ เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนา

วิชาการใหบัณฑิตวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไขวารสารบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบ
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4.2.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
ผูบริหาร (ลับ)

มติท่ีประชุม
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนวาระลับ

และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

4.2.3 พิจารณาอนุมัติใหผูบริหารไดรับเงินประจําตําแหนง (ลับ)
มติท่ีประชุม
เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนวาระลับ

และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2642/2554 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ไดมอบอํานาจของ
สภาวิชาการใหคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติใหปรญิญาระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 ไดมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี  โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติใหปริญญาระดับปริญญาตรี
และระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 430 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดนําเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พิจารณา
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 191 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีใชในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของผูขอสําเร็จ

การศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ควรมีวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในเครือขายของสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนดวยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของบัณฑิตแทนการลงตีพิมพในวารสารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเพียง
อยางเดียว

2. การเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือบทความทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหเสนอวิทยานิพนธหรือบทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในตางประเทศดวย
โดยเฉพาะในอาเซียนและใหสนับสนุนคาใชจายสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาหรือคาใชจายบางสวนสําหรับ
นักศึกษา

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 430 คน  และ
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 191 คน ดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 141 คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 22 คน
(3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 16 คน
(4) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
(5) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 4 คน
(6) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีเรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

จัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
เพ่ือใหการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพ่ือจายใหแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอยและตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดสรร
เงินรางวัล

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการเบิกจายเงินรางวัล สําหรับผูบริหาร
และสําหรับหนวยงานเพ่ือจายใหแกขาราชการ  ลูกจางและพนักงานราชการ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 2346/2556 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน
2556 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2555 – 2556 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี
18 พฤศจิกายน 2556 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบดังกลาว ขอ 5 และขอ 6 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2555 – 2556

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ฯ  เพ่ือทราบ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

5.2 เพื่อทราบการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 961,284,084 บาท ( เการอยหกสิบเอ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนสี่พันแปดสิบสี่บาทถวน) จําแนกเปน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 509,244,700 บาท (หารอยเกาลานสองแสนสี่หม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) และ
เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 452,039,384 บาท (สี่รอยหาสิบสองลานสามหม่ืนเกาพันสามรอยแปดสิบ
สี่บาทถวน) โดยจัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 13 หนวยงานไดใชงบประมาณสําหรับ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 ผลผลิตท่ีจะตอง
สงมอบตอสํานักงบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 4
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จากการติดตามการใชจายงบประมาณประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํา
รายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2556 ตั้งวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2556
เพ่ือรายงานการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและงบลงทุน จากงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2557 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมปเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทราบและใหขอเสนอแนะ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรรีบดําเนินการในการจัดหาครุภัณฑและจัดจางกอสรางใหแลวเสร็จตั้งแตตนป

งบประมาณ
มติท่ีประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 13/2556 ในวันพุธ ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


