
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 3/2562 

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

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

1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ศักด์ิชัย  นิรญัทวี  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
10. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

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

11. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

12. ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถริารางค์กูล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
  ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

13. ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

14. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. อ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อ.ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
18. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 

 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2)  

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต  หนุเจรญิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
  2.  นายบัญญติั  จันทน์เสนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
  3.  นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางปัทมาวดี  สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.1  
 2.  ผศ.เพชร  ขวัญใจสกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2   
 3.  นางสุพรรณี  อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่                
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 และ 4.2.4 
 4.  ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 
 5.  อ.ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.6 และ 4.3.1 
 6.  ว่าที่ ร.ต.หญิงพิทยา  บุญรุ่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 5.1 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 
  เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  

1..ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
3 ปี ตามความในมาตรา 17 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมาตรา 17 วรรคสี่ กําหนด “...ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหม่แล้ว” มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแสดงความขอบคุณที่ได้เสียสละ ทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับ
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างต่อเน่ือง  

 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3)  

 

 
2. ด้วย อ.วสันต์  สุทธโส  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจําปี 2561 เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2562 (ตามประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือก 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่องประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2562) จึงขอแสดงความยินดีกับ อ.วสันต์ สุทธโส เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัล
ดังกล่าว 
   

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2562 
 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
หน้า 7 บรรทัดที่ 29 แก้ไขข้อความจาก “คณะกรรมการสรรหาฯ อาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามส่ิงที่คิดในขณะน้ันและอาจไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และเพ่ือให้การดําเนินการสรรหาในอนาคตมีธรรมาภิบาล
เกิดความโปร่งใส” เป็น “ดังน้ัน” 

 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม    
ครั้งที่ 2/2562 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบเลือกและแต่งต้ัง นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจริญ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยให้มีอํานาจหน้าที่และได้รับค่าตอบแทนการดํารงตําแหน่งตามที่ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายกําหนด 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 003/2562 เรื่องแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้
หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ประชุมมีมติ 

1. เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. เห็นชอบกําหนดด้านอ่ืนๆ คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 005/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ            
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว  

คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบ
ออกประกาศเร่ืองรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กําหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 (อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ)  



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4)  

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจํา  
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่ง สภาฯ ที่ 002/2562 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ เลือกต้ังกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้ออกประกาศ             
เรื่องการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  โดย
กําหนดให้มีการรับสมัคร ในวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 และใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ในวันที่ 27 
มีนาคม 2562 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และแผนการเปิดรับนักศึกษาภาค กศ.บท.ปีการศึกษา 
2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการเปิดสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 และแผนการเปิดรับนักศึกษาภาค กศ.บท.ปีการศึกษา 2562 จํานวน 1,750 คน 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่.4.2.5.พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้แก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งวิทยาลัยนานาชาติฯ ทราบมติสภาฯ แลว้  
 คณะอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว และวิทยาลัยนานาชาติฯ จะดําเนิน การส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว และได้
ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ)  
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.7 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา 
อังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ที่ประชุมมีมติอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และบัณฑิตวิทยาลัยได้
ดําเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาอนุมัติเงินสะสมที่หักจากรายได้ร้อยละ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานีสมทบโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสะสมท่ีหักจากรายได้ ร้อยละ 20 มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สมทบ
โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานี 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5)  

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกองนโยบาย
และแผนดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุม                   
มีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 151 คน และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 6 คน 
    สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐาน               
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)              
  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
 -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 3.2  รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย 
                         แต่งต้ัง  
 3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย  
                  แต่งต้ัง   
   3.2.1 (1) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและ 
                              ทรัพย์สนิ ในการประชุมครั้งที ่2/2562                               
 ตามท่ีสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในอัตรา 1.7 เท่าของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ โดยผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเบิกสวัสดิการใดๆ จากรัฐ และมหาวิทยาลัยได้กันงบประมาณดังกล่าวไว้เพ่ือจัด
สวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 0.2 โดยจัดต้ังเป็นกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยน้ัน 
 ในการน้ี สํานักงบประมาณได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยผ่านระบบ GFMIS  โดยงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป สามารถเบิกจ่ายได้กรณีมีหน้ีผูกพันได้อีก 1 ปีงบประมาณถัดไป หากงบประมาณคงเหลือ
จากการเบิกจ่ายจะต้องนําส่งคืนสํานักงบประมาณเพ่ือนําส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป ดังน้ัน เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้ประชุมร่วมกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนในเร่ืองเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ และได้สรุปผลการประชุมเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และ ก.บ. มีมติเห็นชอบ
แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
และให้เสนอ ก.บ.ม. ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทาง             
ในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6)  

 

 1. กันเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย 0.05 จากกรอบวงเงิน 1.70 ของอัตรา
เงินเดือนสายวิชาการ และ 1.50 ของอัตราเงินเดือนสายสนับสนุนวิชาการ ก่อนนํามาจัดสรรเป็นเงินเดือน        
เพ่ือดําเนินการส่วนของนายจ้างตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีหากมีข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กําหนดให้นายจ้าง
สมทบเงินเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายส่วนของนายจ้างเอง โดยไม่สามารถกันเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย
บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับฐานเงินเดือนเป็น 1.70 สําหรับสายวิชาการ 
และ 1.50 สายสนับสนุนวิชาการ โดยทันที 
  2. ปรับฐานเงินเดือน เป็น 1.65 ของเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิข้าราชการสําหรับสายวิชาการและ 
1.45 ของเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิข้าราชการสําหรับสายสนับสนุนวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
  3. ยกเลิกสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
         3.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 
           3.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กรณีสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หากประสงค์เป็นสมาชิกต่อให้สมาชิกแจ้งความจํานงให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมและเงิน
สมทบ นําส่งกองทุนเป็นรายกรณี 
 4..กรณีงบประมาณกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 วงเงิน 36,254,409.18 บาท (สามสิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าบาทสิบแปดสตางค์)      
อยู่ระหว่างหารือทําความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง หากมีการตอบข้อหารือเป็นอันยุติแล้ว                  
ให้ดําเนินการหาแนวทางเพ่ือการดําเนินการต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  
18 มกราคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบตามหลักการที่มหาวิทยาลัยเสนอและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แนวทางในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ   
ให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต กรณีการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นโดยได้รวมสวัสดิการต่างๆ ไว้ในเงินเดือนแล้ว และแจ้งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในเร่ืองดังกล่าว และนําผลการวิเคราะห์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ประกอบการพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินเพ่ือพิจารณา                   
โดยมอบหมายให้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์ทศพร  
จินดาวรรณ ทําหน้าที่ช้ีแจงข้อมูล 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบแนวทางในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแนวทางในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
การปรับฐานเงินเดือนบุคลากรสายวิชาการจาก 1.5 เป็น 1.6185 และสายสนับสนุนจาก 1.3 เป็น 1.4185 
และงบประมาณส่วนกัน 0.0815 ให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการใน 3 ส่วน คือ 
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 1. สมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) 
 2. สมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 
 3. สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
            ผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ออกประกาศเรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอช่ือฯ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันใช้สิทธ์ิเสนอ
ช่ือ และกําหนดให้ย่ืนแบบเสนอช่ือฯ ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ในเวลาราชการ ณ ห้องสํานักงาน
อธิการบดี ช้ัน 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

ต่อมานายกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนได้มีบันทึกข้อความเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องขอให้
ทบทวนประกาศผู้มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบฝ่ายเลขานุการสภาฯ รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้รวบรวมข้อมูลการออกประกาศของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งที่ผ่านมา รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบดังแนบ และได้ศึกษาข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 พบว่าคณะกรรมการ
สรรหาฯ มีอํานาจในการออกประกาศเพ่ือกําหนดผู้มีสิทธิเสนอช่ือกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ แต่เน่ืองจาก
การกําหนดสิทธิผู้ใช้สิทธิเสนอช่ือตามประกาศเรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างประจํา หรือบุคลากรเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งบุคลากรในกลุ่มน้ีมีจํานวน 241 คน และในการ
ดําเนินการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งที่ผ่านมาบุคลากรในกลุ่มน้ีสามารถใช้สิทธ์ิเสนอช่ือได้ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกําหนด 

มติที่ประชุม 
 รับทราบหนังสือของนายกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องขอให้ทบทวนประกาศผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 และมีข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 
 1. บุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นบุคลากร
ที่จ้างโดยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ควรมีสิทธ์ิเสนอช่ือกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เน่ืองจากอาจไม่รู้จัก
หรือคุ้นเคยกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 
 2. ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นบุคลากรตามโครงสร้างที่ สกอ. กําหนด เช่น 
ตําแหน่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น 
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 3. ควรกําหนดสิทธิผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วม และในอนาคต
เห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับฯ  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ พ.ศ. 
2554 โดยกําหนดสิทธิผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือไว้ในข้อบังคับ 
  

 3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
                -ไม่มี- 

 3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
        -ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   -ไม่มี-   
 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
            4.2.1 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา 
                       และกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดการจัดเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาภาค 
กศ.บท. จากจํานวน 300 บาทต่อภาคเรียน เป็น 100 บาทต่อภาคเรียน เน่ืองจากการจัดเก็บเงินค่ากิจกรรม
ดังกล่าวไม่ได้ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา กศ.บท. จึงมีเงินเหลือจ่าย และเพ่ือให้การจัดเก็บเงิน 
ค่ากิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.บท. มีความเหมาะสม ได้มอบกองพัฒนานักศึกษาไปจัดทํา “ร่าง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเงินค่า
กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเงินค่า
กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมหอพัก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยไม่ควรเปล่ียนแปลงนโยบายที่มีผลกระทบกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยในช่วงที่มี
รักษาราชการแทนอธิการบดี  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรม
หอพัก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 

 4.2.2 พิจารณาออก 
     (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศ                 
                        นียบัตร พ.ศ. ....  
     (2) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัด 
                        การศึกษาประกาศนยีบัตร พ.ศ. .... 
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 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  
 เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวไม่มีข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร และไม่มีระเบียบ
เก่ียวกับการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และ“ร่าง” ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร  พ.ศ. .... 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 
2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับ/ระเบียบดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใช้บังคับ 
 คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และ“ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออก 
 (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. ....  
 (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนีย 
บัตร พ.ศ. .... 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ประกาศนียบัตร พ.ศ. .... ดังน้ี 
  1.1 ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดให้ผู้เรียนสามารถนําหน่วยกิตไปเทียบโอนได้ 
  1.2 ควรเพ่ิมเติมรูปแบบการจัดการศึกษามิติใหม่ เช่น หลักสูตรออนไลน์ หรือวิธีการเรียนการสอน
แบบทางไกล 
  1.3 ข้อ 8 ให้แก้ไขข้อความจาก “เทคโนโลยีข่าวสาร” เป็น “เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
  1.4 การกําหนดให้ผู้เรียนสามารถนําหน่วยกิตไปเทียบโอนได้ ต้องกําหนดในหมวด 3 ส่วนที่ 1
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  1.5 ข้อ 13 ควรแก้ไขเป็น “ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย” หรือใช้
ข้อความท่ีทันสมัย และหากกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่จําเป็นต้องบังคับแต่งกาย
ด้วยชุดนักศึกษาแต่ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
  1.6 ข้อ 22 ควรเพ่ิมข้อความการหมดวาระการดํารงตําแหน่ง 
  1.7 หมายเหตุที่เขียนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรเขียนให้เช่ือมโยงกับเทคโนโลยี 
 2. ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการ
จัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... ดังน้ี 
  2.1 หมวดที่ 2 ข้อ 6 ถึงข้อ 12 ข้อมูลควรสอดคล้องกับข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งมีข้อสังเกตว่า
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยมีค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 80 

2.2 หมวดที่ 3 ข้อ (ค) ให้ตัดคําว่า “ที่ประมาณการ” ส่วนท้ายสุดของประโยคออก  
 3. การจัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และ“ร่าง” 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... มหาวิทยาลัยควรให้ทุกคณะมี
ส่วนร่วมในการจัดทํา 
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 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยคณะนิติศาสตร์ไปปรับปรุง “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. .... และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาประกาศนียบัตร พ.ศ. ....  
 

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในรายงานวิจัย      
                 ฉบับสมบูรณ์กับบทความทางวิชาการ 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม                
พ.ศ. 2561 มีมติให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) กําหนดแนวปฏิบัติในระบุสัดส่วนการ
มีส่วนร่วมในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับบทความวิจัยที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์น้ันและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.  
2562  ได้กําหนดแนวปฏิบัติในการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กับบทความวิจัย
ที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์น้ัน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ “แนวปฏิบัติในการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม
ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กับบทความวิจัยที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์น้ัน” 
 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบ “แนวปฏิบัติในการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กับบทความ
วิจัยที่ใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์น้ัน”..และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง               
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณารายละเอียดเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานีต่อไป 
  

4.2.4 พิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ                    
       ชํานาญการ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กําหนด “การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นที่ใช้
บังคับอยู่มาบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม” ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ข้อ 16 กําหนด “วิธีการประเมินค่างานข้าราชการเพื่อ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน... และนําเสนอผลการประเมิน
ต่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดเพ่ิมกรอบตําแหน่ง” 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานและกําหนดกรอบตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการกําหนดกรอบตําแหน่ง ดังน้ี 
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ ตําแหน่งเลขที่ 111 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 
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 2. กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ตําแหน่งเลขที่ 149 ตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ เป็น
ตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ จํานวน 2 ตําแหน่ง 

มติที่ประชุม 
อนุมัติการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 2 

ตําแหน่ง ดังน้ี 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ ตําแหน่งเลขที่ 111 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 
 2. กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ตําแหน่งเลขที่ 149 ตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ เป็น
ตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการ 

 

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดว่า “หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน” 
 1..คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร จาก
อาจารย์นรา  พงษ์พานิช เป็นอาจารย์ จิราพร ไชยเชนทร์ และจากอาจารย์สมมาส  เส้งสุย เป็น อาจารย์ศิโรนี  
โต๊ะสัน เพ่ือเตรียมพัฒนาหลักสูตรใหม่    

2..คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตร จาก อาจารย์นิภาส ลีนะธรรม ซึ่งลาศึกษาต่อ เป็น อาจารย์สุวรรณา  พลภักดี     

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มี
มติเห็นชอบให้เสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภาวิชาการ 
 สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภามหาวิทยาลัย กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ตามท่ี
เสนอ    

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
  1..หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ 
   1.1 อาจารย์จิราพร ไชยเชนทร์  แทน อาจารย์นรา พงษ์พานิช เพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
   1.2 อาจารย์ศิโรนี โต๊ะสัน แทน อาจารย์สมมาส เส้งสุย เพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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  2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยให้ ..อาจารย์สุวรรณา พลภักดี แทน อาจารย์นิภาส                   
ลีนะธรรม เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 

 

4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 
                  การศึกษา 2562 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พ.ศ. 2547 ในส่วนของการให้การศึกษาทําการสอนและผลิตครู และเพ่ือให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิต                 
ศึกษา ปีการศึกษา 2562  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ                  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ                   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  2562 
เสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ งที่ 3/2562 เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม พ .ศ .  2562.พิจารณาแล้ว                  
และสภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแผนการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                   
ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท จํานวน 250 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 120 
คน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ผู้เรียนนิยมเรียนแผน ก. 

มากกว่าแผน ข. เมื่อมีการประกันคุณภาพ แผน ข จะมีผลให้คะแนนการประกันคุณภาพลดลงเน่ืองจาก              
การเรียนในแผน ข. ไม่ได้เผยแพร่งานวิจัย 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562..ระดับปริญญาโท 
จํานวน 250 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 120 คน 
           

 4.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี  
ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554  ลงวันที่  31 ตุลาคม  2554  ได้มอบอํานาจของสภาวิชาการให้คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี 
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันที่  27  
กันยายน พ.ศ. 2554  ได้มอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา  
 
 
 
 



  

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13)  

 

 
สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภา

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน ดังน้ี 
(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน 
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 2 คน 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. บัณฑิตวิทยาลัยควรกํากับให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการที่หลากหลาย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีขั้นตอนและระบบการตรวจสอบการตอบรับของวารสารว่ามี peer review 

หรือไม่ และหลังจากตอบรับแล้ว มีระบบการติดตามว่าวารสารได้ตีพิมพ์งานวิจัยหรือไม่ 
 มติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน  
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสดุ 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเงินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หมวด 5 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจัดทําบัญชี ข้อ 29 ให้ผู้อํานวยการกองคลังจัดทํารายงาน รายรับและรายจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือนและเสนอให้อธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และให้จัดทํา
รายงานฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยทุก ๆ สามเดือน โดยให้จัดทํารายงานรายรับรายจ่าย และฐานะการเงิน
เปรียบเทียบกับงวดก่อนเพ่ือรายงานอธิการบดีทราบภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และข้อ 30 งบการเงินประจําปีให้กองตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและจัดทํารายงาน
การตรวจสอบพร้อมกับการเสนองบการเงินต่ออธิการบดีเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 150 วันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุด             
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่ารายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงมากถึง 45% ในปี พ.ศ. 
2561 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 และยังคงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ควรระบุสาเหตุที่ชัดเจนเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถกําหนดแนวทางการแก้ไขในอนาคต และการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามี
อะไรบ้างที่จะต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 
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