
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ครั้งท่ี 3/2557

วันพฤหัสบดี ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

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

1. นายวิชัย   ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการ
3. ศ.ดร.ประสาท  สืบคา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายขจร  จิตสุขุมมงคล 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. อาจารยทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารยประจํา กรรมการ
13. อาจารยธนสาร  เดชนะ 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. ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
2. ศ.ดร.จรัส  สวุรรณมาลา กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
3. ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
4. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
5. นายสมพร  ใชบางยาง 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. นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
6. นางสาวนริศรา  ชุมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูช้ีแจงตามระเบียบวาระ
1. ดร.อัคคกร  ไชยพงษ รองคณบดีคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
2. รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง อาจารยประจําคณะนิติศาสตร

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.4
3. นางสุพรรณี  อนุกูล ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.5
4. อาจารยศุภชัย  ดําคํา ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.2.6
5. ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขาชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.3

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-
เรื่องท่ีอธิการบดใีหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมทราบ
1. ดวยคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ตามคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 001/2557 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557) ไดจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้งในวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผลการเลือกตั้ง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําจากผูท่ีไดคะแนนเสียงเลือกตั้งจากคะแนนมากท่ีสุด
จํานวน 4 คน  ดังนี้

1. อาจารยทศพร   จินดาวรรณ
2. อาจารยชาญชัย  ชูทุงยอ
3. อาจารยธนสาร  เดชนะ
4. อาจารยสมพร   ศรีอาภานนท
โดยสภาพการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา  พ.ศ. 2554 ขอ 8 “ตั้งแตวันประกาศผลเปนตนไป” รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา ลงวันท่ี 19 มีนาคม  พ.ศ. 2557

2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอขอถอนระเบียบวาระท่ี 4.2.1 และ 4.2.2 และสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบใหถอนระเบียบวาระดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2557
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคาร

ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
3.1 รายงานการดําเนินงานตามนโยบาย

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดแจงผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 2/2557 ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 (1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. .... ท่ีประชุมมีมตมิอบคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ
พิจารณาและปรับปรุงแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษและศาสตราจารยพิเศษ
พ.ศ. .... ตามขอสังเกตและขอ เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 4/2557 ในวันท่ี
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือพิจารณา “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ
และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ....

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา ดังตอไปนี้

1. ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด ตัวแทนรองอธิการบดี ประธาน
2. ผศ.สมพร  โตใจ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
3. ดร.อุษณีย  สุธรรมมาภรณ ตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กรรมการ
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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

นายกสภาฯ  ลงนามคําสั่งสภาฯ ท่ี 001/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 เรียบรอยแลว

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในการประชุมครั้งท่ี
1/2557 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2557 ไดออกประกาศฯ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2557

คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557 ไดพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งฯ และออกประกาศรายชื่อพรอมหมายเลขของผูสมัครรับเลือกตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งฯ กําหนดใหมีการประชุมครั้งท่ี 3/2557 ในวันท่ี 19 มีนาคม 2557 เพ่ือ
ดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา และออกประกาศผล
การเลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  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

นายกสภาฯ ลงนามคําสั่งสภาฯ ท่ี 002/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 และคําสั่งสภาฯ ท่ี 003/2557 เรื่องแตงตั้งกรรมการ สรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการแทนผูท่ีลาออก ลงวันท่ี 25กุมภาพันธ 2557 เนื่องจาก รศ.ปราณี   เพชรแกว  ตําแหนง
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รองอธิการบดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการไดขอลาออกจากกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ จึงแตงตั้ง ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  ดํารงตําแหนงแทน

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28
กุมภาพันธ 2557 ไดออกประกาศฯ เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปน
คณบดีคณะวทิยาการจัดการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาผูไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนกลับไปดํารงตําแหนงเดิม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติแตงตั้ง นางสุภานีย
พุทธพงค  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา  ตําแหนงเลขท่ี 0015 ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กลับไปดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการ (ตําแหนงเดิม) ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. มีมติ (10 กุมภาพันธ 2557)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แลว และมหาวิทยาลัย
ออกคําสั่งฯ ท่ี 0493/2557 เรื่องแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหกลับไปดํารง
ตําแหนงในประเภทเดิม ระดับเดิม ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2557 และกองการเจาหนาท่ีแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบและดําเนินการแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
ประจําตามสัญญาสายวิชาการ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหบุคลากรประจําตามสัญญา สายวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานท่ีีไดปฏิบัติหนาท่ีอยู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อยูกอนวันท่ี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใชสามารถเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไดตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งตามขอบังคับดังกลาว

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงกองการเจาหนาท่ีทราบมติสภามหาวิทยาลัยฯ แลว และกองการ
เจาหนาท่ีแจงคณะ/วิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือดําเนินการแจงบุคลากรสายวิชาการทราบเรียบรอยแลว

ระเบียบวาระท่ี 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ “การเรียนรูสูอาเซียน ASEAN
LEARNING”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบโครงการ “การเรียนรูสูอาเซียน ASEAN
LEARNING” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี งบประมาณและการจายเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แลว และมหาวิทยาลัยมอบรอง
อธิการบดีฝายวางแผนฯ ดําเนินการโครงการ

ระเบียบวาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติใหปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ีประชมุมีมติ
5. เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี  จํานวน 119 คน และระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน 16 คน
2. ใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ ดําเนินการสงผลการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร  ภายใน

วันท่ี 7 มีนาคม 2557 และจัดการประชุมสภาวิชาการ ในวันท่ี 8 มีนาคม 2557 และใหสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยสงหนังสือแจงเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติใหปริญญา ภายในวันท่ี 10 มีนาคม
2557 เพ่ือเสนอคุรุสภาออกใบประกอบวิชาชีพครูเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตรมีสิทธิ์สมัครสอบ
ครูผูชวย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในระหวางวันท่ี 17 – 24 มีนาคม 2557

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงสํานักสงเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยทราบมติสภาฯ เพ่ือ
ดําเนินการออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิใหผูสําเร็จการศึกษากับใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําปริญญาบัตรใหกับบัณฑิตตอไป
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดทําหนังสือเวียนถึงกรรมการสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 495 คน เรียบรอยแลว และสงผลการอนุมัติปริญญาใหมหาวิทยาลัยทราบ
เพ่ือดําเนินการตอไปแลว

มติท่ีประชุม
รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง
-ไมมี-

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
(1) พิจารณาออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรักษาราชการ

แทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ....
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2557

ระเบียบวาระท่ี 4.2 : พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยมีมติให “คณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบและขอบังคับ  จัดทํา “ราง” ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเก่ียวกับการรักษาราชการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบัติการแทน
และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย...”

คณะกรรมการจัดทํารางกฎ  ระเบียบและขอบังคับ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25
กุมภาพันธ 2557 ไดจัดทําและมีมติใหเสนอ “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย
การรักษาราชการแทนและการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... ตอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา
ออกใชบังคับตอไป

ขอสงัเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาแกไข “ราง” ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรักษาราชการแทน

และการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... ดังนี้
ขอ 13 วรรคสอง  แกไขเปน “กรณีท่ีสวนราชการใดไมมีหัวหนาสวนราชการใหอธิการบดีดําเนินการ

ตามขอ 9 และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบโดยทันที”
มติท่ีประชุม
เห็นชอบออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการรักษาราชการแทนและ

การปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... โดยแกไขปรับปรุงขอบังคับตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักทวง
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไมมี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
4.2.3 พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติและฐาน

ขอมูลระดับชาติสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2556 ไดกําหนดการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาใชวารสารทางวิชาการ ดังตอไปนี้

1. วารสารทางวชิาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

สําหรับฐานขอมูลระดับชาติไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
-TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2

2. วารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามขอ 1 ท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษายอมรับสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ 8 ขอในประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว

“วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน”ี เปนวารสารท่ี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีตีพิมพภายในประเทศ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยพิจารณาคุณภาพวารสารใหอยูในระดับดี (ระดับ B) สําหรับใชเปนเกณฑอางอิงสําหรับ สกว.
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ดังกลาว เปนวารสารท่ีไมอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและระดับชาติตามขอ 1
แตเปนวารสารท่ีเปนไปตามเกณฑ 8 ขอในขอ 2

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายอมรับ “วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ซึ่งเปนวารสารท่ีไมอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติและฐานขอมูล
ระดับชาติเปนวารสารสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

มติท่ีประชุม
ยอมรับ “วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน”ี เปนวารสาร

สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ

4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามความในมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปน
ในการวางแผนหลักสูตรในดานตางๆ  ไดแก

(1) สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(2) สถานการณทางการเมือง
(3) สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
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คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  จึงไดจัดทําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557) ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2556 ใหคณะนิติศาสตร
ไปปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ตามขอเสนอแนะของ
สภาวิชาการ  และสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติ
เห็นชอบใหเสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ตอสภามหาวิทยาลัย
และหลักสูตรดังกลาวไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการตรวจแกไขเอกสารหลักสูตร
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2557 เรียบรอยแลว

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2557 มีมติ
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)

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอคณะทํางานตรวจหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

บัดนี้  คณะนิติศาสตรไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
คณะนิติศาสตรควรประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร

ใหม  พ.ศ. 2557) สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรแลวขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการเสนอ สกอ.
ใหการรับรองหลักสูตร และเม่ือ สกอ. รับรองหลักสูตรแลวจึงสามารถเปดรับสมัครได

มติท่ีประชุม
เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

4.2.5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 24

กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ ดร.วรรณะ บรรจง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาจิตวิทยา  แลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งให ดร.วรรณะ บรรจง ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย
สาขาจิตวิทยา
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สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2557 มีมติเห็นชอบใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง  ดร.วรรณะ บรรจง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาจิตวิทยา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง  ดร.วรรณะ บรรจง  ใหดํารงตําแหนง  ผูชวย
ศาสตราจารย  สาขาจิตวิทยา

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
กองการเจาหนาท่ีควรจัดทํารายงานขอมูลบุคลากรสายวิชาการท่ีไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

และจํานวนผูมีตําแหนงทางวิชาการ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจัดลําดับในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบหรือพิจารณากําหนดเปนนโยบายสงเสริมดานการศึกษาตอและการทําผลงาน
ทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ IQA กําหนด

มติท่ีประชุม
อนุมัติแตงตั้ง ดร.วรรณะ บรรจง  ใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  สาขาจิตวิทยา  ตั้งแตวันท่ี

4 มกราคม  พ.ศ. 2556

4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบขอบขายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2558

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน
2556 มีมตแิตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท่ี 001/2556 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 และตามท่ีกําหนด
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน
ผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 และมาตรา 49 , 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการกําหนด
ขอบขายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2558 (กรอบการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  พ.ศ. 2556 - 2558) เรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตอไป

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหพิจารณาปรับปรุงกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2558 ดังนี้
1. หนา 4 ขอ 6 ควรพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 5 ระดับ

เนื่องจากการดําเนินการในบางเรื่องอาจจะไมบรรลุตามเปาหมายตามตัวชี้วัดแตมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการ เชน  การสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ  เปนตน

2. หนา 32 ควรแกไขเปน
“ขอ 1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

ขอ 2 ความสําเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศนท่ีอธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย”
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3. การประเมินคุณภาพการบริหารของอธิการบดีและคณบดีจากผูมีสวนเก่ียวของ  ควรเพ่ิมกลุม
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี (บุคคลภายนอก)

มติท่ีประชุม
เห็นชอบขอบขายและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2556 – 2558 โดยปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

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 4/2557 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม
พ.ศ. 2557 ไดพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 919 คน

กรณีการอนุมัติใหปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย
ไดทําหนังสือเวียนเสนอสภาวิชาการ  เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม  พ.ศ. 2557 และสภาวิชาการไดอนุมัติ
ใหปริญญา จํานวน 14 คน

มติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการอนุมัติใหปริญญา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี  จํานวน 919 คน  และ
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 14 คน ดังนี้

2.1 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 คน
2.2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 7 คน
2.3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 5 คน
2.4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เพ่ือทราบเก่ียวกับการจัดใหมีระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  รองอธิการบดี  ไดเสนอขอมูลวิธีการใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะใชในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป  ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 พิจารณาใหความเห็นชอบการเลิกสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ท่ีประชุมเห็นชอบ

ใหประชุมลับในระเบียบวาระนี้

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งท่ี 4/2557 ในวันศุกร ท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ หองผดุงชาติ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

นายวรชาติ การเกง ผศ.ดร.สุนทร  พูนเอียด
ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


