
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 2/2557

วันอังคาร ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. ผศ.ดร.ประโยชน  คุปตกาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
8. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภาฯ จากผูดํารงตําแหนง

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

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

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

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

12. ผศ.ดร.ราตรี   นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. อาจารยพิชัย   สุขวุน กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
14. อาจารยสมพร  ศรีอาภานนท กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
15. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
16. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง กรรมการ
17. ผศ.ดร.สุนทร   พูนเอียด เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลาประชุม
2. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
6. นางพรศิริ   มโนหาญ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
7. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง 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 4.2.3 และ 4.2.4
2. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
ประธานแจงท่ีประชุมเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําป

2557 ดังนี้
1. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําเดือนมีนาคม 2557 จากวันท่ี 26 เปนวันท่ี 20
2. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจําเดือนเมษายน 2557 จากวันท่ี 29 เปนวันท่ี 2

พฤษภาคม 2557
เรื่องท่ีประธานใหอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ
ดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีพรอมดวย ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท  กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิไดไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม ในระหวางวันท่ี 16 – 21
กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
กับ Can Tho University ประเทศเวียดนาม
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี 1/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2557 ซึง่ประชุมเม่ือวันอังคาร

ท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 เพื่อทราบ
3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 1/2557 ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยสวัสดิการ
ท่ีพักอาศัยของบุคลากร  พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
สวัสดิการ ท่ีพักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงระเบียบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภาฯ ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยสวัสดิการท่ีพักอาศัยของ
บุคลากร พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงระเบียบใหมหาวิทยาลัยทราบ
เพ่ือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการแลว

ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (2) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ.  .... ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารย
เกียรติคุณ พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภาฯ ลงนามในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลกัเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. .... เรียบรอยแลว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสง
ขอบังคับใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557) ท่ีประชุมมีมติ

1. เห็นชอบแตงตั้งคณะทํางานตรวจหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้
(1) รศ.ปราณี   เพชรแกว รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธาน
(2) อาจารยพิชัย  สุขวุน กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ
(3) ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา กรรมการ

และเลขานุการ
2. ใหคณะนิติศาสตรแกไขปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

ตาม ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอคณะทํางานตรวจหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคณะนิติศาสตรทราบมติสภาฯ แลว
ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ท่ีประชุมมีมติ
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1. สภามหาวิทยาลัยฯ  มอบคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ จัดทํา “ราง”
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เก่ียวกับการรักษาราชการแทนการมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน
และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตางๆ  ในมหาวทิยาลัย เพ่ือใชในการแตงตั้ง
บุคคลใหรักษาราชการแทนในตําแหนงตางๆ

2. ในชวงท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสามารถมอบหมาย
งานใหผูบริหารหรือผูชวยผูบริหารตําแหนงอ่ืนใด  ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
อีกหนาท่ีหนึ่ง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ  แลว และมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง
แตงตั้ง ดร.บรรเจิด เจริญเวช ตําแหนงผูชวยอธิการบดี ใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีอีกหนาท่ีหนึ่ง (ตามคําสั่งฯ  ท่ี 0226/2557 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2557) และคณะกรรมการ
จัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 2/2557 ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557
เพ่ือพิจารณาจัดทํารางขอบังคับฯ  เก่ียวกับการรักษาราชการแทน  การมอบ อํานาจใหปฏิบัติการแทน
และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบตัิการแทนของผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุมีมติ
เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี  จํานวน 31 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
12 คน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่องจรรยาบรรณของอาจารยในการคัดลอกผลงานวิจัยซึ่งมีผลกระทบ
ตอภาพลักษณและการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมตใิหมหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องดังกลาว
และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว
มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
(1) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยวุฒิคุณ พ.ศ. ....
ตามท่ีคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ (ตามประกาศสภาฯ ท่ี 005/2556

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 ไดพิจารณา
เก่ียวกับการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งศาสตราจารยวุฒิคุณ พ.ศ. .... ท้ังนี้ โดยใชคําวา “ศาสตราจารยวุฒิคุณ” ตามคํานิยามศัพท
ศาสตราจารย (professor) ตามท่ีคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตรราชบัณฑิตยสถาน
ซึ่งมี ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน ราชบัณฑิตประเภทวิชาสังคมศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร เปน
ประธานกรรมการไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนการเผยแพรทางวิชาการใหผูสนใจสามารถใชไดอยางถูกตอง
และเปนมาตรฐาน ความวา “Adjunct professor ศาสตราจารยวุฒิคุณ : ตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ
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ทางวิชาการท่ีมีประสบการณและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกท่ีไมได
เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติการสอน วิจัยหรือเปนท่ีปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยไมทํางานเต็มเวลา

มหาวิทยาลัยบางแหงในตางประเทศอาจแตงตั้งอาจารยประจําของภาควิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัย
เดียวกันเปนศาสตราจารยวุฒิคุณก็ได เชน รองศาสตราจารยทางฟสิกสและศาสตราจารยวุฒิคุณทางเคมี
(Associate Professor of Physics and Adjunct  Professor of Chemistry)”

เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มิไดบัญญัติใหมหาวิทยาลัยมีตําแหนง
“ศาสตราจารยวุฒิคุณ” กรณีดังกลาวคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวาควรมีขอบังคับดังกลาวหรือไม และหากควรมีขอบังคับดังกลาวสภามหาวิทยาลัย
จะใหหลักการและขอเสนอแนะในการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยวุฒิคุณ  พ.ศ. .... เพ่ือใหคณะกรรมการ จัดทํารางกฎ ระเบียบ
และขอบังคับจะไดดําเนินการตอไปอยางไร

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมพิจารณาวายังไมควรมีการดําเนินการในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยวุฒิคุณ  พ.ศ. .... เนื่องจาก พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไมไดบัญญัติไว

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. ....

ดวยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 52 กําหนดให “คณาจารยพิเศษ
มีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้

(1) ศาสตราจารยพิเศษ
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(4) อาจารยพิเศษ
ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย

จากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย” เพ่ือใหมีการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้และถอดถอนคณาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยตามมาตราดังกลาวไดมีการดําเนินการในการออกขอบังคับตามลําดับ  ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556
เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ไดพิจารณาเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ

2. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 26
พฤศจิกายน 2556 ไดจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารย
พิเศษ  พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกใชบังคับ

3. สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 13/2556 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 มีมติให
คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับไปพิจารณาปรับปรุง “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

4. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28
มกราคม 2557 ไดพิจารณาปรับปรุงรางขอบังคับดังกลาวตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกใชบังคับและมีสาระท่ีสภา
มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาเปนสาระสําคัญท่ีเสนอเปนอักษรตัวทึบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีวาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ออกใชบังคับตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารย
พิเศษ  พ.ศ. .... ดังนี้

1. ตัดขอ 9 วรรคสองออก
2. ขอ 11 กรณีการเสนอขอกําหนดตําแหนงโดยวิธีพิเศษควรเทียบเคียงกับการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการของคณาจารยประจํา
3. ขอ 11 วรรคสอง แกไขจํานวนคณะกรรมการจาก “3 – 5 คน” เปน “5 คน”
4. กรณีของคณาจารยประจําอาจขอตําแหนงวิชาการศาสตราจารยพิเศษได  สําหรับกรณีปราชญ

ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน ควรเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์มากกวาตําแหนงทางวิชาการ
5. กระบวนการพิจารณาควรเปนแบบคณาจารยประจํา
มติท่ีประชุม
มอบคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับพิจารณาและปรับปรุงแกไข“ราง” ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอ
เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎรธานีจากคณาจารยประจํา ลงวันท่ี 22
กุมภาพันธ 2554 และประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาจากคณาจารยประจํา เรื่องผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนผูพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม
2556 ไดครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3 ป ตามความในมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 (มาตรา 17 นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป) ซึ่งจะตองดําเนินการใหมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนผูครบวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาว ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554

เพ่ือใหการดําเนินการตามขอบังคับดังกลาวขอ 6 (1) ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้ง
“คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา” อธิการบดจีึงไดดําเนินการประชุม
เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 เพ่ือเลือกบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ  ใน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังนี้

1. ตัวแทนรองอธิการบดี  ซึ่งเลือกโดยกลุมรองอธิการบดี  จํานวน 1 คน  ไดแก
ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด

2. ตัวแทนคณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ฯลฯ จํานวน 3 คน  ไดแก
(1) อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ
(2) ผศ.สมพร  โตใจ
(3) ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ

ตัวแทนรองอธิการบดี ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และประธานสภาคณาจารยฯ ได
ประชุมเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 เพ่ือเลือกกันเองได  ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด เสนอสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  แทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ



8

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังตอไปนี้
1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด ตัวแทนรองอธิการบดี ประธาน
2. ผศ.สมพร  โตใจ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
3. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
4. อาจารยจิตรดารมย  รัตนวุฒิ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
5. อาจารยวรรณา  กุมารจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
6. นายชัยราช  จุลกัลป หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา พ.ศ. 2554

4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 018/2554 เรื่องแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ไดแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตย  หทัยวสีวงศ สุขศรี ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2554 ซึ่งจะมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตามความ
ในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตย หทัยวสีวงศ  สุขศรี  ไดมีบันทึกขอความของคณะวิทยาการจัดการ ท่ี
วจก 0247 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เนื่องจาก
มีปญหาดานสุขภาพ) ตั้งแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 จึงเปนผลให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตย
หทัยวสีวงศ  สุขศรี  พนจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการเนื่องจาก “ลาออก” ตามความในมาตรา 38
ประกอบมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา คณบดี
พ.ศ. 2555 ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยใหดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแตวันท่ีคณบดีพนจากตําแหนง

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไดผูแทนคณาจารย จํานวน 3 คน จากคณะวิทยาการจัดการ
เพ่ือเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการตามขอ 7 (4) แลว ดังรายชื่อตอไปนี้

1. อาจารยศราวุธ  ทองเนื้อหา
2. อาจารยศิโรจน  พิมาน
3. อาจารยหรรษา  เฉลิมพิพัฒน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เพ่ือดําเนินการใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แทนผูพนจาก
ตําแหนงตอไป



9

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ดังนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประธาน
2. รศ.ปราณี  เพชรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา

16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรรมการ

3. ผศ.ดร.ราตรี  นันทสุคนธ กรรมการสภาฯ  จากคณาจารยประจํา กรรมการ
4. อาจารยศราวุธ  ทองเนื้อหา ผูแทนคณาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
5. อาจารยศิโรจน  พิมาน ผูแทนคณาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
6. อาจารยหรรษา  เฉลิมพิพัฒน ผูแทนคณาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูชวยเลขานุการ
9. เจาหนาท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผูชวยเลขานุการ
หนาท่ี  ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ

และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ใหไดบุคคลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกและแตงตั้งเปนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนกลับไปดํารงตําแหนงเดิม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน
2556 ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน  จํานวน 4 ราย  คือ

1. นางศุภัจฉรีย  นวกิจไพฑูรย  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี ชํานาญการ ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี

2. นายศักดา  ศิริพันธุ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการ ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

3. นางเพ็ญแกว  พิมาน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการ ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. นางสุภานีย  พุทธพงค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการ ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 (เปนวันท่ี ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ผลการประเมิน)

กรณีผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนรายท่ี 4 (นางสุภานีย  พุทธพงค) นั้น  คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ
2557 มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม  ตั้งแต
วันท่ี ก.บ.ม. มีมติ  คือ  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 เนื่องจากไดตรวจสอบพบวา  นางสุภานีย  พุทธพงค
อัตราเงินเดือน 24,730 บาท  ขาดคุณสมบัติท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  ตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  เรื่องหลักเกณฑ  วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารและดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  กรณีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงานท่ีมีลักษณะใชวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ (กรณีผูบริหาร/
หัวหนาหนวยงาน) ขอ 3.2 กลาวคือ “ไดรับเงินเดือนไมถึงข้ันต่ําของระดับท่ีจะแตงตั้ง” ซึ่งตามกฎ ก.พ.อ.
วาดวยการกําหนดบัญชี  เงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2554
กําหนดอัตรา เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการ กองหรือเทียบเทาในอัตราข้ันต่ํา 26,600 บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นางสุภานีย  พุทธพงค  ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงเลขท่ี 0015 ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
คณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  กลับไปดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ (ตําแหนงเดิม)
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. มีมติ (10 กุมภาพันธ 2557)

มติท่ีประชุม
อนุมัติแตงตั้ง นางสุภานีย  พุทธพงค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงเลขท่ี 0015

ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  กลับไปดํารงตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ (ตําแหนงเดิม) ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. มีมติ (10 กุมภาพันธ 2557)

4.2.4 พจิารณาใหความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรประจํา
ตามสัญญาสายวิชาการ

ความเปนมาของการดําเนินการในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ไดดําเนินการมาตามลําดับ
สําหรับในสวนท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย ตามระเบียบวาระนี้  ดังนี้

1. วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ไดกําหนดนิยาม
ของคําวา “อาจารย” (บุคคลท่ีสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย) ไวดังนี้

“อาจารย” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทําหนาท่ีสอน วิจัย และบริการ
ทางวิชาการ  และใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งทําหนาท่ีสอน วิจัย และบริการทางวิชาการ
เต็มเวลา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด”

2. วันท่ี 22 มกราคม 2553 สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยแกไขเพ่ิมเติมคํานิยาม
ของ “อาจารย” ดังนี้

“อาจารย” หมายถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทําหนาท่ีสอน วิจัย และบริการ
ทางวิชาการ และใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรประจําตามสัญญาสายวิชาการ ซึ่งทํา
หนาท่ีสอน วิจัย และบริการทางวิชาการเต็มเวลา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด”
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3. วันท่ี 27 สิงหาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2556 ไดยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ตามขอ 1 และขอ 2 และไดนิยามคําวา “อาจารย”
(บุคคลท่ีสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย) ใหมดังนี้

“อาจารย” หมายถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทําหนาท่ีสอน วิจัย และบริการ
ทางวิชาการ และใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งทําหนาท่ีสอน วิจัย และบริการทางวิชาการ
เต็มเวลา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด”

ท้ังนี้ การกําหนดนิยามของบุคคล (อาจารย) ท่ีสามารถพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามขอบังคับฯ ในขอ 2 (ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 ; วันออก
ขอบังคับ ฯ ตามขอ 3) กรณี “เปนบุคลากรประจําตามสัญญา” ไมสามารถแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย) ได ตามท่ีกําหนดไวในนิยามของ
ขอบังคับฯ เนื่องจากไมมีคํานิยามและบทเฉพาะกาลใหสามารถดําเนินการได

กรณีดังกลาวเพ่ือให “บุคลากรประจําตามสัญญา สายวิชาการ” หรืออาจารยสัญญาจางท่ีเกิดสิทธิ
ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 แตไมไดระบุใหไดสิทธิตามนิยามศัพทคําวา
“อาจารย” และไมไดระบุสิทธิ์ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับฯ ฉบับใหม (พ.ศ. 2556) สามารถใชสิทธิ์ในการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) ได
(อาจารยประจําตามสัญญาท่ีไดสิทธิ์ระหวางวันท่ี 23 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 27 สิงหาคม 2556) โดยมี
การดําเนินการตามลําดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556
เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 มีมติใหเสนอคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ
เพ่ือจัดทํา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญใหอาจารยประจําตามสัญญาดังกลาวมีสิทธิ์เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

2. คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี
26 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติใหขอเสนอแนะให ก.บ.ม มีมติเฉพาะกรณีอาจารยประจําตามสัญญา
ดังกลาวสามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได

3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 18
ธันวาคม 2556 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหอาจารยประจําตามสัญญาดังกลาวสามารถเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได

4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557
เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2557 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบใหบุคลากรประจําตามสัญญา สายวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีอยู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อยูกอนวันท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช
สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งตามขอบังคับดังกลาว
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มติท่ีประชุม
เห็นชอบใหบุคลากรประจําตามสัญญา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีอยู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อยูกอนวันท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชสามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งตามขอบังคับดังกลาว

4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ “การเรียนรูสูอาเซียน ASEAN LEARNING”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกําลังจะเขาสูสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหการสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมือพ้ืนฐานสําคัญและจําเปน สําหรับการแขงขันในตลาดแรงงานอาเซียน การ
เตรียมความพรอมใหกับเยาวชน ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ใหมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงไดจัดทําโครงการเรียนรูสูอาเซียน ASEAN LEARNING
ในกลุมประเทศ ASEAN+6 ประกอบดวย กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
สิงคโปร อินโดนีเซียจีน เกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด เพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับประเทศ
ในกลุมอาเซียน สรางเครือขายทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกับนักศึกษาในกลุม
ประเทศอาเซียน ASEAN+6 เปนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยใหนักศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการจากคณะตางๆ จัดตั้งกลุมเรียนรูสูอาเซียน กลุมละ 6 คน
แตละกลุมจะตองเสนอโครงการเรียนรูสูอาเซียน และจะตองเตรียมขอมูลพ้ืนฐานของประเทศนั้นๆ เมืองท่ี
จะไปสถานท่ีสําคัญหรือสถานท่ีท่ีจะไปเรียนรูรวมถึงแผนการเดินทาง แผนกิจกรรมในแตละวันท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการเรียนรู โดยใชเวลาไมเกิน 7 วัน พรอมงบประมาณท่ีจะใชในการเดินทางไปตางประเทศ

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการเดินทางตามความจําเปน ตามท่ีจายจริงแต
ไมเกินกลุมละไมเกิน 60,000 บาท จํานวน 14 กลุม รวมงบประมาณ 840,000 บาท โดยใชงบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดรายจายอ่ืน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบโครงการ“การเรยีนรูสูอาเซียน.ASEAN LEARNING”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พรอมงบประมาณและการจายเงินตามโครงการดังกลาว

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาปรังปรุงโครงการ “การเรียนรูสูอาเซียน.ASEAN LEARNING” มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี ดังนี้
1. ควรใชชื่อโครงการ “การเรียนรูเก่ียวกับอาเซียน” เพ่ือใหสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ
2. ควรปรับปรุงการเขียนหลักการและเหตุผล ซึ่งใหใชความวา “ดวยประเทศไทยตองเขาสูสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนานักศึกษาใหเรียนรูเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เปนตน” โดยเขียนใหบูรณาการเชื่อมโยงกัน

3. ควรกําหนดใหมีตัวชี้วัดเก่ียวกับการมีสวนรวมของนักศึกษา การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการเขารวมโครงการ

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับตองสะทอนวัตถุประสงคของโครงการ เชน
(1) นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
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(2) นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน
(3) นักศึกษามีเครือขายในการสรางความรวมมือกับนักศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน+6

5. มหาวิทยาลัยควรทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียนเพ่ือจัดโครงการ
ใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับนกัศึกษาจากประเทศในกลุมอาเซียน โดยใหแตละมหาวิทยาลัย
สลับกันเปนเจาภาพ

6. ควรกําหนดงบประมาณสนับสนุนในแตละประเทศในกลุมประเทศอาเซียน+6 ใหชัดเจน
เนื่องจากคาครองชีพแตละประเทศไมเทากัน

มติท่ีประชุม
เห็นชอบโครงการ “การเรยีนรูสูอาเซียน ASEAN LEARNING” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

งบประมาณและการจายเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

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

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

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 119 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา  เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ไดเห็นชอบ
อนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน 16 คน

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. ใหบัณฑิตวิทยาลัยแจงอาจารยท่ีปรึกษากําชับนักศึกษาไมใหทํางานวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบ

กอนและหลัง และทําหัวขอวิทยานิพนธเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา  รองเทา
2. เพ่ือประโยชนของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเพ่ือไปสอบวิชาชีพตางๆ  ควรใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการเสนออนุมัติใหปริญญาโดยเร็ว  เชน  นักศึกษาคณะครุศาสตร  และคณะพยาบาลศาสตร เปนตน
มติท่ีประชุม
1. สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี  จํานวน 119 คน  และ
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 คน ดังนี้

(2.1) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 11 คน
(2.2) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 คน
(2.3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 คน
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2. ใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ ดําเนินการสงผลการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  ภายในวันท่ี
7 มีนาคม 2557 และจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในวันท่ี 8 มีนาคม 2557 และ
ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงหนังสือแจงเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติใหปริญญา ภายใน
วันท่ี 10 มีนาคม 2557 เพ่ือเสนอคุรุสภาออกใบประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร
มีสิทธิ์สมัครสอบครูผูชวย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในระหวางวันท่ี 17 – 24
มีนาคม 2557

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอแนะท่ีประชุมเรื่องการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี โดยใชระบบประชุมอิเล็กทรอนิกสพบวาระบบท่ีใชอยูในปจจุบันเปนโปรแกรมท่ีมี
ลิขสิทธิ์และมีสัญญาเปนรายปหากเกิดปญหาการใชงานฝายเลขานุการไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
สภามหาวิทยาลัยจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักวิทยบริการฯ พัฒนาระบบประชุมอิเล็ก
ทรอนิกส และเปนโปรแกรมท่ีใชไดงายเพ่ือใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 3/2557 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


