
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 9/2552 
วันศุกร์ ที่  25  กันยายน  พ.ศ.  2552  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมผดุงชาต ิ อาคารอาํนวยการ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ดร.ผดงุชาต ิ สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 

2. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั รองประธาน 

3. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายนิตสติ  ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

8. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

10. รศ.ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

11. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

12. ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวิริยะพิศาล กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

13. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. ผศ.สมทรง  นุม่นวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายวิชยั  ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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5. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6.   นายจตพุร  วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ ลาประชมุ 

 7.  ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ  

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยัและนิตกิาร 

3. นางสาวกตัตกิา   สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

5. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.   รศ.ประสทิธ์ิ    ทองแจม่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศกึษา 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 1      

 2.   ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 

 3.   นางสพุรรณี   อนกุลู ผู้ อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 4.   ดร.อษุณีย์   สธุรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

 5.  อาจารย์นิโรจน์   ไทยทอง รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทัว่ไป 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.5 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1. แนะนําให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัไปอา่นหนงัสือสรุปการบรรยายทางวิชาการ                                

เร่ืองนกักฎหมายกบัสงัคมไทยของศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ   ภกัดธีนากลุ  ซึง่มหาวิทยาลยั                 

จดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสการปฐมนิเทศนกัศกึษา  คณะนิตศิาสตร์  เม่ือวนัท่ี  18  มิถนุายน  2552                                

ณ  ห้อง Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชต ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  โดยเป็นหนงัสือ                                    

ท่ีมีคณุภาพและสามารถนําสาระในหนงัสอืไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัสงัคมในปัจจบุนั   
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 2. สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้จดัประชมุสมัมนาเร่ือง “การกําหนดตําแหนง่                   

ทางยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน”  ระหวา่งวนัท่ี  11 – 12   

กนัยายน  2552  ณ  โรงแรมเซน็จร่ีู  พาร์ค  กรุงเทพฯ  โดยเชิญอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั                                     

สรุาษฎร์ธานีเข้าร่วมเสนอยทุธศาสตร์  วิสยัทศัน์และแนวคดิในการพฒันามหาวทิยาลยั  ซึง่เป็น                               

หนึง่ในสามของมหาวทิยาลยัราชภฏัต้นแบบ  ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติและมหาวทิยาลยั                       

ราชภฏัเชียงใหม ่ 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1. อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้รับทนุวิจยัจากสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ                

การวิจยั (สกว.)  จํานวน  2  ทนุ  คือ 

 (1)  อาจารย์วรีิภรณ์  ชยัเศษฐสมัพนัธ์  ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยั  จํานวน  50,000  บาท           

ในหวัข้อการวจิยัเร่ือง  การมีสว่นร่วมของชมุชนในภาวะเสี่ยงในการป้องกนัและควบคมุโรคชิคนุกนุยา                  

ในพืน้ท่ีเทศบาลตําบลขนุทะเล  อําเภอเมืองฯ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

 (2)  ผศ.ดร.ประโยชน์   คปุต์กาญจนากลุ  และทีมนกัวิจยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

ได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยั  จํานวน  3,020,000 บาท  ในหวัข้อการวจิยัเร่ือง  การพฒันาเครือขา่ยในพืน้ท่ี  

เพ่ือสง่เสริมคณุภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็  จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  

 2. นกัศกึษาสาขาวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว  แขนงวิชาธุรกิจการบนิ  วิทยาลยันานาชาต ิ                 

การท่องเท่ียว  จํานวน  2  คน  ได้รับการคดัเลือกให้ทํางาน  ณ  สายการบนิการ์ต้าแอร์ไลน์และ                              

สายการบนิคาร์เธย์แปซฟิิค 

 3. คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้จดัการประชมุสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/

ศกึษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ระหวา่งวนัท่ี  22 – 24  กนัยายน  พ.ศ.  2552  ณ  วทิยาลยันานาชาต ิ                 

การท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ได้มีการวพิากษ์ในเร่ืองวิกฤตครุศาสตร์กบั                         

การจดัตัง้สถาบนัครุุศกึษา   

 4. สถาบนัทรัพยากรมนษุย์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้เชิญอธิการบดีเข้าร่วมโครงการพฒันา

ผู้บริหารระดบัสงู  เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์  ระหวา่งวนัท่ี  13 – 18  กนัยายน  2552  ณ  มหาวทิยาลยั                

เคมบริดจ์  ประเทศองักฤษ  และในการร่วมกิจกรรมครัง้นีไ้ด้ประสานกบัมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์เพ่ือเชิญ 

อาจารย์ของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์มาสอนให้กบันกัศกึษาวทิยาลยันานาชาตกิารทอ่งเท่ียว  มหาวิทยาลยั              

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

 5. มหาวิทยาลยัได้จดังานเกษียณอายรุาชการ  2552  เม่ือวนัท่ี  24  กนัยายน  2552                                  

ณ  หอประชมุมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ซึง่มีผู้ เกษียณอายรุาชการ  จํานวน  10  คน                              

และผู้ เข้าร่วมโครงการเกษียณอายรุาชการก่อนกําหนด  จํานวน  4  คน  
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 เร่ืองท่ีประธานให้ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศกึษา (รศ.ประสทิธ์ิ   ทองแจ่ม)                   

แจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้ทํา                            

การประเมนิคณุภาพการศกึษาของหนว่ยงานระดบัคณะ  ระหวา่งวนัท่ี  9 – 21  กรกฎาคม  2552                   

ปรากฏผลการประเมินจากคะแนนเตม็  3   ดงันี ้

     (1)  คณะมนษุยศาสตร์ฯ     คะแนนการประเมิน  2.33 ผลการประเมนิ ดีมาก 

     (2)  คณะครุศาสตร์  คะแนนการประเมิน  2.55 ผลการประเมนิ ดีมาก 

     (3)  คณะวทิยาศาสตร์ฯ คะแนนการประเมิน  2.40 ผลการประเมนิ ดี 

     (4)  คณะวทิยาการจดัการ คะแนนการประเมิน  2.45 ผลการประเมนิ ดี 

     (5)  คณะพยาบาลศาสตร์ คะแนนการประเมิน  2.08 ผลการประเมนิ  ดี 

     (6)  คณะนิตศิาสตร์  คะแนนการประเมิน  1.63 ผลการประเมนิ พอใช้ 

     (7)  วทิยานานาชาตฯิ  คะแนนการประเมิน  1.60 ผลการประเมนิ พอใช้ 

     (8)  บณัฑิตวิทยาลยั  คะแนนการประเมิน  2.42 ผลการประเมนิ ดี 

 2. คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้ประเมิน                  

คณุภาพภายในหน่วยงานระดบัสถาบนั/สํานกั  ระหวา่งวนัท่ี  13 – 17  กรกฎาคม  2552  ปรากฏผล                   

การประเมนิจากคะแนนเตม็  3  ดงันี ้

     (1)  สถาบนัวิจยัและพฒันา คะแนนการประเมนิ  2.61 ผลการประเมนิ ดีมาก 

     (2)  สํานกังานอธิการบด ี คะแนนการประเมิน  2.62 ผลการประเมนิ ดีมาก 

     (3)  สํานกัวทิยบริการฯ คะแนนการประเมิน  2.28 ผลการประเมนิ ดี 

     (4)  สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ คะแนนการประเมิน  2.37 ผลการประเมนิ ดี 

     (5)  สํานกัศลิปะและวฒันธรรม  คะแนนการประเมิน  2.91 ผลการประเมนิ ดีมาก 

 3. คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยั  (ดร.จํารัส  นองมากและคณะ)                   

ได้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ระหวา่งวนัท่ี  24 – 25                    

สงิหาคม  2552  ได้คะแนนการประเมิน  2.85  จากคะแนนเตม็ 3  ผลการประเมินระดบัดีมาก      
   
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2552 
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 8/2552  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัจนัทร์  ท่ี  24  สงิหาคม  พ.ศ.  2552   โดยไมมี่การแก้ไข   
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2552 
ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2552  ดงันี ้

 

ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 

5.1  พจิารณาอนมุตัใิห้ปริญญา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 

 
 

อนมุตัใิห้ปริญญา    ดงันี ้

- ปริญญาตรี    จํานวน   110   คน 

- บณัฑิตศกึษา จํานวน   15   คน 

1. สํานกัสง่เสริมวิชาการฯ  และบณัฑิต

วิทยาลยัแจ้งผลให้นกัศกึษาทราบ     

2. ออกหลกัฐานใบรายงานผลและ

หนงัสือรับรองคณุวฒิุให้นกัศกึษา 

3. ใช้เป็นข้อมลูเพ่ือจดัทําปริญญาบตัร 

ให้บณัฑิต 
 

5.2 พิจารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี        

วา่ด้วยการจดัตัง้  การบริหารและ        

การดําเนินงานของสว่นงานภายใน  

พ.ศ.  ....   

 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                

การจดัตัง้  การบริหารและการ

ดําเนินงานของสว่นงานภายใน             

พ.ศ.  ....   โดยมีข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั     
 

1. นายกสภาฯ ลงนามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วยการจดัตัง้  การบริหารและการ

ดําเนินงานของสว่นงานภายใน              

พ.ศ.  2552  ลงวนัท่ี 24 สงิหาคม 2552  

2. แจ้งข้อบงัคบัฯ  ให้หน่วยงานและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว 
  

5.3 พิจารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี        

วา่ด้วยการจดัตัง้   การบริหารจดัการ

หน่วยงานในกํากบั  พ.ศ.  ....              
 
 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย                

การจดัตัง้  การบริหารจดัการ                

หน่วยงานในกํากบั  พ.ศ.  ....            

โดยมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ         

ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

1. นายกสภาฯ ลงนามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วยการจดัตัง้  การบริหารจดัการ       

หน่วยงานในกํากบั  พ.ศ. 2552             

ลงวนัท่ี 24 สงิหาคม 2552                 

2. แจ้งข้อบงัคบัฯ  ให้หน่วยงานและ

ผู้ เก่ียวข้องทราบแล้ว 
 

5.4  พจิารณาออกข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี     

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณา

ความผิดทางปฏิบตักิารพยาบาล   

ของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ.  .... 

 
 

เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย

หลกัเกณฑ์การพิจารณาความผิด         

ทางปฏิบตักิารพยาบาล  ของนกัศกึษา

คณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ.  ....     

โดยมีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ         

ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
           

1. นายกสภาฯ ลงนามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   

วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณา

ความผิด  ทางปฏิบตักิารพยาบาล  

ของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์  

พ.ศ. 2552   ลงวนัท่ี 24 สงิหาคม 

2552   
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ระเบียบวาระที่ มตทิี่ประชุม การดาํเนินการ 
  2. แจ้งข้อบงัคบัฯ  ให้คณะพยาบาล

ศาสตร์   หน่วยงานและผู้ เก่ียวข้อง

ทราบแล้ว 
 

5.5  พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

กรอบการตดิตาม  ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  

ประจําปี  2552 
 

เห็นชอบกรอบการตดิตาม  ตรวจสอบ

และประเมินผลงานในตําแหน่ง

คณบดี  ประจําปี  2552                  

(1 กมุภาพนัธ์  2552 - 31 มกราคม 

2553)  โดยมีข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของกรรมการ

สภามหาวิทยาลยั 
 

1. แจ้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐาน

คณุภาพการศกึษาทราบมตสิภาฯ 

2. กรรมการตดิตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  

ดําเนินการแก้ไขกรอบการตดิตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลงานใน

ตําแหน่งคณบดีตามข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลยั 

3. ฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศกึษา 

แจ้งคณบดีเพ่ือเตรียมรับการประเมิน  

ตามกรอบการตดิตาม  ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีแล้ว 
       

5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบอตัรา

การจ่ายเงินเดือนของอธิการบดี           

ซึง่ไม่เป็นข้าราชการ 
 

ท่ีประชมุได้พจิารณารายละเอียด 

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

กําหนดอตัราเงินเดือนของอธิการบดี

ตามเอกสารรายงานพร้อมข้อมลู           

ท่ีเสนอแล้ว  เห็นควรให้มีข้อมลู

เพิ่มเตมิ โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์   พทุธิชีวิน  อธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เสนอกรอบภาระงานในตําแหน่ง

อธิการบดีท่ีดําเนินการในปัจจบุนั  

และในการพฒันามหาวิทยาลยั            

ในอนาคตพร้อมอตัราเงินเดือนท่ีควร

จะได้รับตามกรอบภาระงานเสนอ 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
            

แจ้ง  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์       

พทุธิชีวิน  อธิการบดีมหาวิทยาลยั          

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานีทราบเพื่อเสนอ

ข้อมลูตอ่สภามหาวิทยาลยัฯ  ตาม

บนัทกึข้อความ  ลงวนัท่ี  26  สงิหาคม  

2552 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 - ไมมี่ - 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1  พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัย                                  
      ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

ท่ี 131/2548  ลงวนัท่ี  8  สงิหาคม  พ.ศ.  2548    โดยการมอบอํานาจของสภาวิชาการได้ประชมุ                

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท. ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี  18  กนัยายน  2552                    

และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  

จํานวน 15  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการประชมุครัง้ท่ี  8/2552  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน                         

2552  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษาและประกาศนียบตัรบณัฑิต                                   

ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  142   คน   
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต   ดงันี ้

  ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            15  คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   142   คน   ประกอบด้วย 

  - ประกาศนียบตัรบณัฑิต   จํานวน          129 คน 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              1 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              8   คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน             4 คน 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 บณัฑิตวทิยาลยัควรให้นกัศกึษากําหนดหวัข้อการวิจยัให้อยูใ่นกรอบของศาสตร์สาขาวิชา                      

ในหลกัสตูรท่ีศกึษา 
    

5.2 พจิารณาอนุมัตเิปล่ียนตาํแหน่งและแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือน 
     ในสถาบนัอุดมศึกษา 
ด้วยนางสงบ  สงิสนัจิตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ตามพระราชบญัญตั ิ                

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  มาตรา 18 (ค) ตําแหนง่ประเภททัว่ไป (4) ระดบั              

ปฏิบตักิาร ตําแหนง่นกัวิชาการระดบั 6  ตําแหนง่เลขท่ี  0181  อตัราเงินเดือน  18,280  บาท  สงักดั              

สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน  ขอเปลี่ยนตําแหนง่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา          
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ตามพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  มาตรา 18 (ก) ตําแหน่งวิชาการ                      

(4) อาจารย์  ในตําแหน่งอาจารย์ระดบั 6  สงักดัคณะวทิยาการจดัการ 

 คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2550                 

เม่ือวนัท่ี  9  สงิหาคม  2550   มีมตเิห็นชอบให้ไปช่วยราชการเพื่อทดลองปฏิบตักิารสอน  ณ  คณะ

วิทยาการจดัการ  เป็นเวลาอยา่งน้อย  2  ภาคการศกึษา   คือ   ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1/2551                    

โดยจะต้องมีผลการประเมนิการสอนอยูใ่นระดบัดีขึน้ไปและมีผลการประเมินการวจิยัอยูใ่นระดบัท่ี                   

สามารถทําการวิจยัได้  ซึง่คณะกรรมการประเมินท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ได้ทําการประเมินการปฏิบตั ิ                    

การสอนและความสามารถด้านการวิจยัแล้ว   เสนอคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.)  ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2552  เม่ือวนัท่ี  21  สงิหาคม  2552  เห็นชอบผลการประเมินและ           

การเปลี่ยนตําแหนง่ของ  นางสงบ   สงิสนัจิตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั อดุมศกึษา  ตําแหน่ง

นกัวชิาการศกึษาระดบั 6  สงักดัสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นอาจารย์ระดบั 6  สงักดั             

คณะวิทยาการจดัการ  โดยอตัราเงินเดือนและเลขที่ตําแหนง่คงเดมิ 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตักิารเปลี่ยนตําแหนง่และแตง่ตัง้นางสงบ                                

สงิสนัจิตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ตําแหนง่นกัวชิาการศกึษาระดบั 6  สงักดั                        

สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน  เป็นอาจารย์ระดบั 6  สงักดัคณะวิทยาการจดัการ  โดยตาํแหนง่                          

เลขท่ีและอตัราเงินเดือนเดมิ 
มตทิี่ประชุม 
อนมุตัเิปลี่ยนตําแหนง่และแตง่ตัง้นางสงบ   สงิสนัจิตร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนั               

อดุมศกึษา  ตําแหนง่นกัวชิาการศกึษา  ระดบั 6  ตําแหน่งเลขท่ี 0181  อตัราเงินเดือน  18,280  บาท  

สงักดัสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ตําแหน่ง

อาจารย์  ระดบั 6  สงักดัคณะวิทยาการจดัการ  โดยตาํแหนง่เลขท่ีและอตัราเงินเดอืนเดมิ   ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  (ก.บ.ม.) เห็นชอบ  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  21  สงิหาคม                   

พ.ศ.  2552 
  

5.3 พจิารณาอนุมัตแิผนงานพัฒนาวิทยาลัยนานาชาตกิารท่องเที่ยวสู่สากล : สาขาวิชา  
     อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 การพฒันาความเป็นสากลของอดุมศกึษาไทยได้ระบไุว้ใน “กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว                   

15  ปี  ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2551 – 2565)”  ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาในหวัข้อ “บทบาท 

ของมหาวทิยาลยัในการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ”  เน่ืองจากพบวา่  

มหาวิทยาลยัไทยไมต่ดิกลุม่มหาวิทยาลยัชัน้นําท่ีมีคณุภาพทัง้ในระดบัโลกและระดบัภมูิภาคและ

นโยบายอื่นๆ  ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  เชน่  นโยบายและมาตรฐานการสง่เสริม
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สนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาตา่งประเทศมาจดัการศกึษาในประเทศไทย  นโยบายสง่เสริมการพฒันา

หลกัสตูรอดุมศกึษา  เป็นต้น   

 นอกจากนีน้โยบายของรัฐในการสนบัสนนุบทบาทของประเทศไทยในภมูิภาคอาเซีย่น     

เช่น  การเป็นเจ้าภาพเครือขา่ยมหาวิทยาลยัอาเซี่ยน  การจดัสรรทนุแลกเปลี่ยนให้นิสตินกัศกึษา                   

และคณาจารย์กบักลุม่ประเทศในอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่า้โขงและสง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาเป็น 

เจ้าภาพจดัประชมุภมูิภาค/นานาชาต ิ เป็นต้น  และคูมื่อการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการตาม                  

คํารับรองการปฏิบตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ของสํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.)   ตวัชีว้ดัท่ี 5 : ระดบัความสําเร็จในการพฒันาสถาบนั 

สูร่ะดบัสากลกําหนดให้มหาวทิยาลยัจดัทําแผนงานพฒันาสถาบนัสูส่ากล  โดยกําหนดกลุม่เป้าหมาย

หรือกลุม่สาขาวิชาท่ีต้องการพฒันาสูส่ากล    โดยแผนพฒันาดงักลา่วได้รับอนมุตัจิากสภา

มหาวิทยาลยั 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่วมหาวทิยาลยัจงึได้จดัทําแผนงานพฒันาวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  

สู่สากล : สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมต ิ                         

เพ่ือมหาวิทยาลยัจะได้ดําเนินการตอ่ไป  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้
มตทิี่ประชุม 

 อนมุตัแิผนงานพฒันาวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว : สาขาวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว                                

โดยดําเนินงานให้เป็นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรวมทัง้มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ                             

ของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1. ควรพิจารณาดําเนินการโครงการจดัตัง้สถาบนันวดแผนไทยและโครงการจดัตัง้สถาบนั                          

มาตรฐานสปา  ณ  วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี                          

โดยศกึษาและประสานงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี  2553  เพ่ือพฒันา                     

วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียวสูส่ากล 

 2. ควรเพิ่มแผนจดัให้มีอาจารย์ผู้สอนจากนานาชาตใินแผนงานด้วย 

 3. ควรให้ประชาชนในพืน้ท่ีและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในการดาํเนินงาน 

เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น                           

และร่วมตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัริาชการ 
 

5.4 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
     แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่ง  

 ด้วยกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั                             

สรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2549  ท่ีสรรหา                         
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จากข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั  กรรมการจากผู้แทนรองอธิการบดี  คณบด ี ผู้ อํานวยการ      

สถาบนั  ผู้ อํานวยการสาํนกัหรือหวัหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ                                

ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 002/2550  ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  2  ปี                           

เม่ือวนัท่ี  23  กรกฎาคม  2552 

 มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการเลือกผู้แทนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้ อํานวยการสถาบนั  ผู้ อํานวยการ

สํานกัหรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  เพ่ือเป็นกรรมการ  ก.บ.ม.  ปรากฏผล

ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เร่ืองผลการสรรหากรรมการบริหารงานบคุคลประจํา

มหาวิทยาลยัจากรองอธิการบดี  คณบดี   ผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั แนบระเบียบวาระนี ้  ได้แก่   

  1 ผู้แทนรองอธิการบด ี

    (1)  รองศาสตราจารย์ปราณี  เพชรแก้ว 

    (2)  รองศาสตราจารย์สณีุย์  ลอ่งประเสริฐ 

  2 ผู้แทนคณบดี 

    (1)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร 

    (2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  กนัตะวงษ์ 

    (3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั  เครือหงษ์  

  3 ผู้แทนผู้ อํานวยการสํานกั/สถาบนั 

    (1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  หลําสะอาด 

    (2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์  ชอบตรง 

 มหาวิทยาลยัได้ดําเนินการเพื่อสรรหากรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัจาก  

ข้าราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั  จํานวน  5  คน  ตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี             

เร่ืองคณุสมบตั ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  ก.บ.ม.  จากข้าราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  มิถนุายน  พ.ศ.  2550  ปรากฏผลตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

เร่ืองผลการสรรหากรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัจากข้าราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั                      

แนบระเบียบวาระนี ้ ได้แก่ 

  1 กรรมการจากข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

    (1)  อาจารย์วสนัต์   สทุธโส 

    (2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริวฒัน์  เฮงชยัโย 

    (3)  นายศกัดา    ศริิพนัธุ์ 

  2 กรรมการจากพนกังานมหาวทิยาลยั 

    (1)  ดร.วฒันา    รัตนพรหม 

    (2)  นางวีณา    นวลละออง 
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 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม.) แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตําแหนง่ตาม “ร่าง” คําสัง่แนบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 

เห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 

แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ  ดงันี ้

 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี (โดยตําแหนง่)  ประธานกรรมการ 

 2.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   (โดยตําแหนง่)  กรรมการ 

 3.  รศ.ปราณี เพชรแก้ว ผู้แทนจากรองอธิการบดี  กรรมการ 

 4.  รศ.สณีุย์ ลอ่งประเสริฐ ผู้แทนจากรองอธิการบดี  กรรมการ 

 5.  รศ.ดร.ชศูกัดิ ์ เอกเพชร ผู้แทนจากคณบดี   กรรมการ 

 6.  ผศ.ดร.นิตยา กนัตะวงษ์ ผู้แทนจากคณบดี   กรรมการ 

 7.  รศ.ดร.ธงชยั เครือหงษ์   ผู้แทนจากคณบดี   กรรมการ 

 8.  ผศ.ประสงค์ หลําสะอาด ผู้แทนจากผู้ อํานวยการสาํนกั/สถาบนั กรรมการ 

 9.  ผศ.สมศกัดิ ์ ชอบตรง ผู้แทนจากผู้ อํานวยการสาํนกั/สถาบนั กรรมการ 

 10.  นายวสนัต์ สทุธโส ผู้แทนจากข้าราชการ  กรรมการ 

 11.  ผศ.ศริวฒัน์ เฮงชยัโย ผู้แทนจากข้าราชการ  กรรมการ 

 12.  นายศกัดา ศริิพนัธุ์ ผู้แทนจากข้าราชการ  กรรมการ 

 13.  ดร.วฒันา รัตนพรหม         ผู้แทนจากพนกังานมหาวิทยาลยั กรรมการ 

 14.  นางวีณา นวลละออง ผู้แทนจากพนกังานมหาวิทยาลยั กรรมการ 

 15.  ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี (โดยตําแหน่ง)   กรรมการและเลขานกุาร 

 16.  หวัหน้ากลุม่บริหารงานบคุคล      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 ทงันี  ให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) มีอํานาจหน้าท่ีตามความ                        

ในข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั                 

พ.ศ.  2549  ข้อ 6 
  

5.5 พจิารณาให้ความเหน็ชอบโครงการและอนุมัตงิบประมาณเพื่อจัดซือ้และพัฒนา      
ที่ดนิตามโครงการพัฒนาที่ดนิเพื่อก่อสร้างหอพักนักศกึษาและโรงเรือนผลิต 

     ปุ๋ยอนิทรีย์ 

 ด้วยจํานวนนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัมีจํานวนเพิ่มขึน้ทกุปีและสว่นหนึง่เป็นนกัศกึษา                   

ตา่งจงัหวดั    โดยเฉพาะนกัศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ซึง่มีความต้องการอยูห่อพกัเพิ่มขึน้                          

และในการจดัการศกึษาบางสาขาวิชา  เชน่  สาขาวิชาสายครุศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจการบนิ  เป็นต้น                   
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ซึง่มหาวิทยาลยัจะจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจําเป็นตอ่วิชาชีพในขณะอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัและ               

เพ่ือแยกสถานที่พกัอาศยัออกจากบริเวณจดัการศกึษาในอนาคต   จงึจําเป็นท่ีมหาวทิยาลยัจะต้อง            

ก่อสร้างหอพกันกัศกึษาเพิม่ขึน้  ประกอบกบัเพ่ือสนบัสนนุในการจดัทําปุ๋ ยอินทรีย์เพ่ือใช้กบักิจกรรม                  

การเรียนการสอนวิชาเกษตรและใสปุ่๋ ยต้นไม้ในมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและอนมุตัิ

งบประมาณตามโครงการพฒันาท่ีดนิเพื่อก่อสร้างหอพกันกัศกึษาและโรงเรือนผลติปุ๋ ยอินทรีย์  จํานวน  

25,000,000  บาท (ย่ีสบิห้าล้านบาทถ้วน) 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบโครงการและอนมุตังิบประมาณเพื่อจดัซือ้และพฒันาท่ีดนิตามโครงการพฒันาท่ีดนิเพื่อ

ก่อสร้างหอพกันกัศกึษาและโรงเรือนผลติปุ๋ ยอินทรีย์  จํานวน  25,000,000  บาท (ย่ีสบิห้าล้านบาทถ้วน)  

โดยให้เสนอเอกสารการประเมินราคาที่ดนิของโครงการจากสํานกังานท่ีดนิ   ธนาคารและหรือราคา                         

ซือ้ขายจริงบริเวณข้างเคยีงเพิ่มเตมิเสนอสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรจดัทําโครงการแบง่เป็น  2  โครงการ  คือโครงการจดัซือ้ท่ีดนิและโครงการพฒันาท่ีดนิ               

เพ่ือให้สภามหาวทิยาลยัสามารถพจิารณาได้รวดเร็วขึน้  เน่ืองจากมีรายละเอียดในหลกัการและเหตผุล                 

ท่ีแตกตา่งกนั 

 2.  ควรมีแผนงานที่อธิบายรายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินโครงการและแผนงานการพฒันา            

โครงการในอนาคต 
  

5.6 พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยประจาํปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2553 

 ด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  มหาวทิยาลยัได้จดัทํางบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน                 

ตามยทุธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2553  และเพื่อให้มีความชดัเจน  สอดคล้องกบันโยบาย                

ทิศทางการพฒันามหาวทิยาลยั  โดยกําหนดเกณฑ์ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์  แนวทางการบริหาร

งบประมาณ  เพ่ือให้หนว่ยงานใช้เป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมาย  กลยทุธ์  ผลผลติ  ผลลพัธ์และ                       

ตวัชีว้ดัผลสําเร็จของหนว่ยงานที่จะตอบสนองตอ่การบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์และการพฒันา

มหาวิทยาลยัท่ีกําหนดไว้  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  มหาวทิยาลยัได้จดัสรรงบประมาณ              

รายจ่ายประจําปี (ร้อยละแปดสบิของงบประมาณการรายรับ)  จํานวน  312,866,888  บาท                               

(สามร้อยสบิสองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพนัแปดร้อยแปดสบิแปดบาทถ้วน)   โดยจําแนก                          

งบประมาณรายจ่าย  ดงันี ้
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 1.  งบประมาณประจํา   130,742,731 บาท 

 2.  งบประมาณนโยบายและตอ่เน่ือง 161,025,595 บาท 

 3.  งบประมาณเชิงยทุธศาสตร์    21,098,562 บาท 

 ทัง้นี ้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  

ของมหาวทิยาลยัแล้ว   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ของมหาวทิยาลยั  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  จํานวน  312,866,888  บาท   (สามร้อยสบิสองล้าน

แปดแสนหกหมื่นหกพนัแปดร้อยแปดสบิแปดบาทถ้วน)   
 มตทิี่ประชุม  
 สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบตามท่ีมหาวทิยาลยัเสนอ  คือ  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัรับข้อมลู              

ไปพิจารณาเพื่อนําเข้าพิจารณาในที่ประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ตอ่ไป  กรณีงานประจําท่ีสําคญัเร่งดว่น 

ของเดือนตลุาคม  2552  ให้ใช้งบประมาณภายในกรอบงบประมาณ  พ.ศ.  2552  ได้ก่อน 
 

5.7 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการดาํเนินการการให้เช่าที่ดนิเพื่อก่อสร้าง 
     กับการรับบริหารจัดการหอพกันักศึกษา  วิทยาลัยนานาชาตกิารท่องเที่ยว                         
     อาํเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในการประชมุครัง้ท่ี  7/2550  เม่ือวนัท่ี  12  กรกฎาคม2550  

ได้เห็นชอบโครงการพฒันานกัศกึษาและบริการของวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  โดยให้นําแผนโครงการ

และผลการประเมินโครงการเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นระยะๆ  นัน้  ในโครงการที่เสนอขอบขา่ยงาน  ข้อ 7. 

แผนการจดัหาการก่อสร้างและตกแตง่  นัน้  มหาวทิยาลยัได้ก่อสร้างอาคารเรียนในพืน้ท่ี   9  ไร่  ซึง่ก่อสร้าง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

สําหรับขอบขา่ยงานข้อ 8.  การวางแผนเพื่อขยายการก่อสร้าง  นัน้  มหาวิทยาลยัโดย                  

ความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยัได้ทําสญัญาเช่าท่ีดนิธรณีสงฆ์ของวดัสวา่งอารมณ์  อําเภอเกาะสมยุ                   

ในเนือ้ท่ีดนิท่ีตดิกบัสถานท่ีก่อสร้างอาคารเรียน  โฉนดเลขที่  13211  จํานวน  16  ไร่  3  งาน  93  3/10  

ตารางวา  เป็นเวลา  30  ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  28  พฤษภาคม  2552 – 27  พฤษภาคม  2582  ไปจดทะเบียน            

การเช่า  ณ  สํานกังานท่ีดนิจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมยุแล้ว  เม่ือวนัท่ี  18  กนัยายน  2552   

ท่ีดนิดงักลา่วจะใช้ก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษาและอาจารย์  อาคารหอประชมุและอาคารอื่นๆ    

โดยเฉพาะอาคารหอพกันกัศกึษาจะต้องดําเนินการก่อสร้างเป็นกรณีเร่งดว่น  เน่ืองจากมหาวิทยาลยั           

ได้ตกลงความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในมณฑลกวางส ี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยนกัศกึษา    

จะเข้าศกึษาในวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียวในปีการศกึษา  2553  ประมาณ  100  คน  และนกัศกึษา

ภาคปกตขิองมหาวิทยาลยัจะย้ายไปศกึษาท่ีวทิยาลยันานาชาตฯิ  อําเภอเกาะสมยุ  ประมาณ  120  คน  

มหาวิทยาลยัจงึได้ดําเนินการ  ดงันี ้
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  (1)  ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เลขท่ี 1/2552  เร่ืองให้เช่าท่ีดนิเพื่อ                

สร้างอาคารหอพกันกัศกึษา  กําหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการให้ผู้สนใจเสนอราคาและเงื่อนไขการเชา่                   

ให้มหาวทิยาลยัพิจารณา  ปรากฏวา่มีผู้ เสนอ  1  ราย  คือ  บริษัท  เอพลสั  แมเนจเม้นท์  แอนด์                          

แอสโซซเิอชัน่  จํากดั  

 (2)  คณะกรรมการตามคาํสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 2039/2552  ได้พิจารณา             

การเสนอราคาเช่าท่ีดนิเพื่อก่อสร้างหอพกันกัศกึษาเสนอมหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 (3)  มหาวทิยาลยั “ร่าง” สญัญาเช่าท่ีดนิเพื่อจดัสร้างหอพกันกัศกึษาวิทยาลยันานาชาต ิ                      

การท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุและ “ร่าง” สญัญาจ้างบริหารจดัการอาคารหอพกันกัศกึษาวทิยาลยั

นานาชาตกิารท่องเท่ียว  ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 มตทิี่ประชุม   

เห็นชอบการดาํเนินการการให้เช่าท่ีดนิเพื่อก่อสร้างกบัการรับบริหารจดัการหอพกันกัศกึษา  

วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีตามท่ีมหาวทิยาลยัเสนอ  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรกําหนดการเก็บคา่ใช้จ่ายในการเช่าห้องพกัของนกัศกึษาในราคาท่ีเหมาะสม   

 2.  ควรมีข้อมลูคา่ใช้จ่ายในการลงทนุของเอกชนที่ดําเนินการก่อสร้างหอพกันกัศกึษา 
 

5.8 พจิารณาให้ความเหน็ชอบอัตราการจ่ายเงนิเดอืนของอธิการบดซีึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
 ด้วย  ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวิน   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีสิน้สภาพ                       

การเป็นข้าราชการ  ตัง้แตว่นัท่ี  22  พฤษภาคม  2552   ขณะนีจ้งึดํารงตําแหน่งผู้บริหารในตาํแหนง่

อธิการบดีซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการมาตัง้แตว่นัท่ี  22  พฤษภาคม  2552  ดงักลา่วแล้ว 

 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย  การจ่ายเงินเดือนสําหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร

ซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ พ.ศ.  2552 ข้อ  4 (1)  กําหนดให้จา่ยเงินเดอืนสาํหรับผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ซึง่ไมเ่ป็น

ข้าราชการ  สําหรับอธิการบดีให้จ่ายในอตัราเดือนละไมน้่อยกวา่  150,000  บาท  ไมเ่กิน  250,000  บาท  

และข้อ  5  วรรคหนึง่  กําหนดให้อตัราการจ่ายเงินเดือนสําหรับอธิการบดีซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการให้เป็นไปตาม 

ท่ีคณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้กําหนด   โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้มีคําสัง่ท่ี 018/2552  แตง่ตัง้คณะกรรมการกําหนดอตัรา

เงินเดือนของอธิการบดีและคณะกรรมการดงักลา่วได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  19  สงิหาคม    2552  เวลา  14.00  

น.  ณ  ห้องประชมุยทุธศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานครและกําหนดอตัราการจา่ย

เงินเดือนสําหรับอธิการบดีซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการกรณี  ผศ.ดร. ณรงค์   พทุธิชีวิน   ตัง้แตว่นัท่ี  22  พฤษภาคม  

พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป   ตามรายงานการประชมุท่ีแนบระเบียบวาระนี ้ 
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 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในการประชมุครัง้ท่ี 8/2552  เม่ือวนัท่ี  24  สงิหาคม  2552  

ในระเบียบวาระท่ี 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบอตัราการจ่ายเงินเดอืนของอธิการบดีซึง่ไมเ่ป็นข้าราชการ  

ท่ีประชมุได้พจิารณารายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดอตัราเงินเดือนของอธิการบดี               

ตามเอกสารรายงานพร้อมข้อมลูท่ีเสนอแล้ว  เห็นควรให้มีข้อมลูเพิ่มเตมิ โดยให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  

ดร.ณรงค์   พทุธิชีวิน  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    เสนอกรอบภาระงานในตําแหนง่              

อธิการบดีท่ีดําเนินการในปัจจบุนัและในการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคตพร้อมอตัราเงินเดือนท่ีควร               

จะได้รับตามกรอบภาระงานเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา            

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัพจิารณา  
 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัมีมตใิห้ประชมุลบัและเห็นชอบอตัราการจ่ายเงินเดอืนของอธิการบดี                    

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีไมเ่ป็นข้าราชการ  กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ 

ตัง้แตว่นัท่ี  22  พฤษภาคม  2552  เป็นต้นไป 
     

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  
 - ไมมี่ -   

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  10/2552  ในวนัพธุ ท่ี  28  ตลุาคม  พ.ศ.  2552  เวลา 13.00 น.  

ณ  ห้องผดงุชาต ิ   

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


