
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 6/2553 
วันอังคาร ที่  29   มิถุนายน  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

3. ดร.จํารัส   นองมาก กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

4. ดร.มณฑิชา  เครือสวุรรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

5. นายวิชยั   ศรีขวญั กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

6. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ กรรมการ 

7. นายจตพุร   วชัรานาถ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

8. ผศ.ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

9. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

11. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ   

12. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

13. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

14. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ประสาท   สืบค้า กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

2. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

3. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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5. นางสาวพจมาน  เครือสนิธุ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

6. ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร ลาประชมุ 

7. ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

8. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 

9. นางพรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ดร.บรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการศกึษาฯ 

2. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

4. นางกตัตกิา   ด้วงศรี ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

5. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.สณีุย์    ลอ่งประเสริฐ รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2 

 2.  ดร.อษุณีย์   สธุรรมมาภรณ์ คณบดีวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

 3.  อาจารย์ธนาวิทย์    บวัฝ้าย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                        

  วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว   

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.3 

 4.  อาจารย์ณฐัวฒุิ   สวุรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและสทิธิประโยชน์ 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.4 

 5.  อาจารย์วสนัต์   สทุธโส ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 6 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

- ไมมี่ -   
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 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  ฯพณฯ  สเุทพ   เทือกสบุรรณ  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมัน่คง  ได้เย่ียมชมวิทยาลยั 

นานาชาตกิารท่องเท่ียว  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   

เม่ือวนัเสาร์ ท่ี  19  มิถนุายน  พ.ศ.  2553  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์   บคุลากรและนกัศกึษา                        

ให้การต้อนรับ   โดย  ฯพณฯ  สเุทพ    เทือกสบุรรณ   ได้กลา่วแสดงความช่ืนชมมหาวิทยาลยัท่ีมี                            

การพฒันาแบบก้าวกระโดด  และเป็นต้นแบบของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน   พร้อมจะเป็นศนูย์กลาง 

การท่องเท่ียวและแหลง่การพฒันาเรียนรู้ของชมุชน   และในโอกาสนี ้   มหาวิทยาลยัได้หารือกบั                         

ฯพณฯ  สเุทพ   เทือกสบุรรณ  เร่ืองการขอจดัสรรงบประมาณของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                      

ตามโครงการการกู้ เงินจากตา่งประเทศของรัฐบาล   ซึง่รัฐบาลได้ยกเลกิโครงการดงักลา่วแล้วนัน้  

โดยมหาวทิยาลยัมีความจําเป็นท่ีจะก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎร์ธานี  และอาคารหอพกันกัศกึษา  ณ  วทิยาลยันานาชาตกิารทอ่งเท่ียว  มหาวิทยาลยัราชภฏั                      

สรุาษฎร์ธานี   อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   ซึง่  ฯพณฯ  สเุทพ   เทือกสบุรรณ  ได้ตอบรับ                           

ท่ีจะดแูลเร่ืองการจดัสรรงบประมาณให้กบัมหาวทิยาลยั   เพ่ือให้มหาวทิยาลยัสามารถดําเนินงาน                         

ตามแผนท่ีกําหนดไว้ได้ 

2.  ฯพณฯ   ชินวรณ์   บณุยเกียรต ิ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ   มีกําหนดการประชมุ               

และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสงักดักระทรวงศกึษาธิการของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ในวนัท่ี  5  กรกฎาคม  

พ.ศ.  2553  ณ  หอประชมุใหญ่  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  โดยคณะผู้บริหารของมหาวทิยาลยั                      

ได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  เพ่ือหารือและขอคําปรึกษาในเร่ืองตา่งๆ  ในวนัดงักลา่ว                

จงึขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัร่วมเข้าพบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการในวนัดงักลา่วด้วย 

 3.  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ  5%  ให้แก่บคุลากรทางการศกึษา 

ของกระทรวงศกึษาธิการ   ตัง้แตว่นัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2554  เป็นต้นไปนัน้   มหาวทิยาลยัราชภฏั                            

สรุาษฎร์ธานี  ได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลด้วยการแสวงหาการดําเนินการตามวธีิการท่ีเหมาะสม 

ในการจดัสวสัดกิารให้กบับคุลากร   เพ่ือช่วยสง่เสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากรของมหาวิทยาลยั 

 4.  มหาวทิยาลยัได้ตดิตัง้จอโปรเจ็กเตอร์  เพ่ือถ่ายทอดการแขง่ขนัฟตุบอลโลก  2010   ณ                      

อาคารประสานใจ  และอาคารหอพกันกัศกึษา   ตลอดจนจดักิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวงัเร่ืองการพนนั                     

ฟตุบอลของนกัศกึษา   โดยให้นกัศกึษาสง่คําขวญัเข้าประกวดในหวัข้อ ”ดบูอลโลกอยา่งสร้างสรรค์“                   

เพ่ือให้นกัศกึษามีจิตสํานกึไมยุ่ง่เก่ียวกบัการพนนั 
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 5.  มหาวทิยาลยัมีนโยบายให้นกัศกึษาทกุสาขาวิชาในแตล่ะคณะ/วทิยาลยั  ต้องเข้ารับ                        

การอบรมภาษาองักฤษ  ภาคเรียนละไมต่ํ่ากวา่  15  ชัว่โมง  และมีเป้าหมายวา่เม่ือจบการอบรม                        

นกัศกึษาทกุคนจะมีระดบัคะแนนในวิชาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบักลาง  ซึง่ศนูย์ภาษาจะเปิด                              

ให้บริการสําหรับการอบรมภาษาองักฤษดงักลา่วจนถงึเวลา  23.00  น. 

 6.  มหาวทิยาลยัมีนโยบายในการรับน้องใหมข่องนกัศกึษา  โดยใช้สโลแกนวา่ ”รับน้อง   รักน้อง“                 

ซึง่มีหลกัการท่ีสําคญั  คือ  การรับน้องใหมต้่องสะท้องถึงวฒันธรรมอนัดีงาม  สร้างความรัก  ความผกูพนั 

และคํานงึถึงศกัดศิรีความเป็นมนษุย์ 

 7.  มหาวทิยาลยัได้ดําเนินการขอพระราชทานนามหอประชมุใหญ่ท่ีเพิ่งสร้างเสร็จ   โดยขอ

พระราชทานนามช่ือ “อาคารหอประชมุวชิราลงกรณ์”   และจะใช้เป็นสถานท่ีสําหรับจดังานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร  ประจําปีพทุธศกัราช  2554  ด้วย 

 8.  มหาวทิยาลยัได้รับการตรวจประเมินคณุภาพจาก  สมศ.  และผา่นการประเมนิผลการปฏิบตัิ

ราชการตามคาํรับรองการปฏิบตัริาชการจาก  กพร.  ปีงบประมาณ  2552  ได้ผลการประเมิน  4.0345 

โดยเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีคะแนนอยูใ่นลําดบัท่ี 1  ของมหาวทิยาลยัราชภฏักลุม่ภาคใต้   

 9.  อธิการบดแีนะนํา  ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด   ผู้ อํานวยการสาํนกัสง่เสริมวิชาการและ                           

งานทะเบียน  เป็นบคุคลท่ีได้รับเลือกให้ดํารงตําแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ  จากผู้ ดํารงตําแหนง่             

บริหาร  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ   
   

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 5/2553  
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 5/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัองัคาร  ท่ี  1   มถินุายน  พ.ศ.  2553   โดยไมมี่การแก้ไข   
   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 5/2553 
 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 5/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  เพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  เร่ืองผลการเลือกตัง้กรรมการ  
                สภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  จากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร  แทนผู้พ้น                   
                จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ 
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 ตามท่ี  ผศ.อภิชาต ิ  พฒันวริิยะพิศาล  ได้พ้นจากตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี                   

ตัง้แตว่นัท่ี  1  มิถนุายน  2553  เป็นผลให้   ผศ.อภิชาต ิ   พฒันวิริยะพิศาล   พ้นจากตําแหน่งกรรมการ  

สภามหาวทิยาลยัฯ  จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ตัง้แตว่นัท่ี  1  มิถนุายน  2553  ทําให้ตําแหน่งกรรมการ

สภามหาวทิยาลยัฯ  จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารวา่งลง  จงึต้องมีการเลือกผู้ ดํารงตําแหนง่แทน   

 มหาวิทยาลยัจงึกําหนดให้มีการประชมุเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                  

จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหารแทนผู้พ้นจากตาํแหนง่ก่อนครบวาระ  เม่ือวนัท่ี  16  มิถนุายน  พ.ศ.  2553 

โดยผลการเลอืกตัง้ปรากฏวา่  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด  เป็นผู้ได้รับคะแนนสงูสดุ   จงึได้รับเลือก                 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  แทนผู้ พ้น               

จากตําแหนง่ก่อนครบวาระ 

 มหาวิทยาลยัจงึออกคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เร่ืองผลการเลือกตัง้กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ                    

ลงวนัท่ี  16  มถินุายน  พ.ศ.  2553   เรียบร้อยแล้ว  และ  ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด  ดํารงตําแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  ตัง้แตว่นัประกาศผลเป็นต้นไป  (ตามข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  พ.ศ.  2547  ข้อ 8.)   จงึแจ้งคําสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                    

พร้อมประวตัขิอง   ผศ.ประสงค์   หลาํสะอาด  ให้สภามหาวิทยาลยัฯ  ทราบ   ตามเอกสารแนบ             

ระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 

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   22   มิถนุายน                              

พ.ศ.  2553  และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา               

อนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  253  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา ในการ     
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ประชมุครัง้ท่ี  6/2553   เม่ือวนัท่ี  22   มิถนุายน  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตัใิห้ปริญญา                         

ระดบับณัฑิตศกึษาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  13   คน  
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน            253   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   13   คน   ประกอบด้วย 

  -  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จํานวน  1 คน   

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              4 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน              8   คน 
 

5.2  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ดาํรงตาํแหน่ง 
 ผู้บริหาร    

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   ได้แจ้งมตคิณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                         

ในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.)  ให้ดําเนินการในระหวา่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 

การปรับปรุงบญัชีเงินเดือนและอตัราเงินประจําตําแหน่ง  ตลอดจนการได้รับเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง่ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  โดยใช้แนวทางการเทียบเคียงตามกฎหมาย                 

วา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  โดยให้มหาวทิยาลยัเร่งรัดการออกคําสัง่แตง่ตัง้  โอนย้าย  เลือ่น                  

และบรรจกุลบัข้าราชการให้เสร็จภายในวนัท่ี  31  ตลุาคม  2552  และหากข้าราชการพลเรือนผู้ใด                      

สง่เอกสารหลกัฐานประกอบการขอประเมิน   ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี ก.พ.อ. กําหนดไว้เดมิ                          

ภายในวนัท่ี  31  ตลุาคม  2552   ก็ให้ดําเนินการออกคาํสัง่แตง่ตัง้ผู้นัน้รักษาการแทนในตําแหนง่                             

ท่ีจะแตง่ตัง้ไว้ก่อนและเมื่อดําเนินการจนผา่นการประเมนิก็ให้แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ซึง่ย้อนหลงั                          

ได้ไมเ่กินวนัท่ี  31  ตลุาคม  2552  (สําหรับข้าราชการพลเรือน  ก.พ. กําหนดใช้ตัง้แตว่นัท่ี  25                         

มกราคม  2551)                   

พลตํารวจสมคัรหญิงสเุพ็ญ   บวัชมุ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   ตําแหนง่             

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 6  สํานกังานผู้ อํานวยการ   สํานกัศลิปะและวฒันธรรม  ได้สง่เอกสาร                    

หลกัฐาน   เพ่ือขอรับการประเมินเพื่อดํารงตําแหน่งหวัหน้าสาํนกังานผู้ อํานวยการสํานกั  สํานกัศลิปะ                 

และวฒันธรรม  ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 7  และมหาวทิยาลยัได้มีคําสัง่มหาวิทยาลยั                            

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 2597/2552  เร่ืองแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้รักษาการ                    

ในตําแหน่งผู้บริหาร   แตง่ตัง้  พลตํารวจสมคัรหญิงสเุพ็ญ   บวัชมุ  รักษาการในตาํแหนง่หวัหน้า                  

สํานกังานผู้ อํานวยการสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม  ตัง้แตว่นัท่ี  26  ตลุาคม  2552 
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 คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  (ก.บ.ม.)  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ      

ประเมินผลงานและคณุลกัษณะสว่นบคุคลของ   พลตาํรวจสมคัรหญิงสเุพ็ญ   บวัชมุ  และคณะกรรมการฯ                       

ได้ดําเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว  ผา่นการประเมนิ  และ ก.บ.ม.  ได้พิจารณาอนมุตัผิลการประเมินแล้ว  

ในการประชมุครัง้ท่ี 2/2553  เม่ือวนัท่ี  8  มิถนุายน  2553   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

ให้แตง่ตัง้  พลตํารวจสมคัรหญิงสเุพ็ญ   บวัชมุ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   ตําแหนง่

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 6   สงักดัสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัศลิปะและวฒันธรรม   ดํารงตําแหนง่

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 7  ตําแหนง่หวัหน้าสํานกังานผู้ อํานวยการ  สํานกังานผู้ อํานวยการ   สํานกั                

ศลิปะและวฒันธรรม  ตัง้แตว่นัท่ี   26  ตลุาคม  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป    
 มตทิี่ประชุม 

อนมุตัแิตง่ตัง้  พลตํารวจสมคัรหญิงสเุพ็ญ   บวัชมุ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   

ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 6  สํานกังานผู้ อํานวยการ   สํานกัศลิปะและวฒันธรรม                                     

ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 7  ตําแหนง่หวัหน้าสํานกังานผู้ อํานวยการ  สํานกังาน

ผู้ อํานวยการ   สํานกัศลิปะและวฒันธรรม   ตัง้แตว่นัท่ี   26  ตลุาคม  พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป    
   

5.3  พจิารณาให้ความเหน็ชอบลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์และอนุมัตงิบประมาณรายจ่าย 
      จากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย                       

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้ดําเนินการให้มีการเรียนการสอน  สาขาวิชา

อตุสาหกรรมท่องเท่ียว  วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  ณ  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ตัง้แตปี่การศกึษา  2553  และวิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  กําลงัดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูร 

ศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว  โดยจะจดัให้มีแขนงวิชาการจดัการท่องเท่ียว                  

ทางทะเล  ทัง้นี ้ เพ่ือยกระดบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวของอําเภอเกาะสมยุ   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ซึง่มีทรัพยากรท่องเท่ียวทางทะเลที่สําคญัและมีช่ือเสียงแห่งหนึง่ของโลก 

 ดงันัน้  เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัขิองแขนงวชิาดงักลา่วมีประสทิธิภาพ                          

จงึจําเป็นต้องมีเรือเพ่ือใช้สําหรับฝึกภาคปฏิบตัขิองนกัศกึษา  แตเ่น่ืองจากครุภณัฑ์เรือดงักลา่ว                     

สํานกังบประมาณไมไ่ด้กําหนดลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์และราคาไว้ 

 ด้วยเหตดุงักลา่ว  มหาวิทยาลยัจงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ของเรือ  และอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั 

เพ่ือจดัซือ้เรือดงักลา่ว 
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 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบในหลกัการตามท่ีมหาวิทยาลยัเสนอ   โดยให้มหาวิทยาลยัศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิ 

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือ   ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั  และนําเสนอลกัษณะ              

เฉพาะครุภณัฑ์เรือให้สภามหาวิทยาลยัพจิารณาอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ                

มหาวิทยาลยัเพื่อจดัซือ้ครุภณัฑ์เรือตามลกัษณะเฉพาะที่เสนอในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีข้อมลูอยา่งรอบด้านจากผู้ เช่ียวชาญท่ีสามารถวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือ   

 2.  ควรพิจารณาคณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือในด้านคณุภาพและความเหมาะสมของ                     

อปุกรณ์และเคร่ืองมือการสือ่สาร   ชนิดของเคร่ืองยนต์   และรูปแบบของเรือท่ีควรเป็นรูปแบบเรือ                   

สญัชาตไิทย  เพ่ือใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัสํิาหรับนกัศกึษา  สาขาวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว    
 

5.4 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการให้เช่าที่ดนิเพื่อก่อสร้างและการรับบริหารจดัการ 
     หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

5.4.1 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการให้เช่าที่ดนิเพื่อก่อสร้างและการรับบริหาร               
   จัดการตามโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศกึษา  ณ  วิทยาลัยนานาชาต ิ                     

     การท่องเที่ยว  อาํเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                
  1.  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ในการประชมุครัง้ท่ี 9/2552  เม่ือวนัท่ี  25  

กนัยายน  พ.ศ.  2552  ในระเบียบวาระท่ี 5.8  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินการการให้เชา่ 

ท่ีดนิเพื่อก่อสร้างหอพกันกัศกึษากบัการรับบริหารจดัการหอพกันกัศกึษา  วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว 

อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   ความวา่ 

   (1)  มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  นําท่ีดนิโฉนดเลขที่ 13211  จํานวน  16  ไร่  3  งาน 

93 3/10  ตารางวา  ซึง่เป็นท่ีดนิท่ีมหาวิทยาลยัเชา่ท่ีธรณีสงฆ์จากวดัสวา่งอารมณ์   อําเภอเกาะสมยุ   

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   เป็นระยะเวลา  30  ปี  (28  พฤษภาคม  2552 – 27  พฤษภาคม  2582)  ให้เอกชน 

แบง่เช่า   เพ่ือสร้างหอพกันกัศกึษาตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยักําหนด   เพ่ือเป็นท่ีพกันกัศกึษา  จํานวน   

200  คน  เป็นระยะเวลา  25  ปี  นบัแตว่นัท่ีสง่มอบอาคารหอพกันกัศกึษา    โดยมหาวิทยาลยัได้รับคา่เช่า

เป็นเงิน  3,000,000  บาท  (สามล้านบาทถ้วน)  

(2) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  รับจ้างบริหารหอพกัท่ีก่อสร้าง  เป็นระยะเวลา 

25  ปี  โดยได้รับคา่บริหารจดัการตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

  2. การก่อสร้างหอพกั  วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เพ่ือรองรับนกัศกึษาวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  จํานวน  200  คน  ตามข้อ 1.  นัน้  ไมเ่พียงพอ  

สําหรับนกัศกึษา   เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีการรับนกัศกึษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน      
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ตามโครงการความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมาศกึษา  ณ  วิทยาลยันานาชาต ิ               

การท่องเท่ียว   อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   ซึง่ขณะนีม้หาวทิยาลยัได้ดําเนินการให้นกัศกึษา 

บางสว่นเข้าพกัในห้องพกัในอาคารเรียนของวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียวไปพลางก่อน 

      เพ่ือแก้ปัญหาดงักลา่วและเตรียมความพร้อมในการรับนกัศกึษาวทิยาลยันานาชาต ิ                      

การท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  ในปีการศกึษา  2554  (มิถนุายน  2554)  จงึจําเป็นต้องก่อสร้าง 

หอพกันกัศกึษา  วิทยาลยันานาชาตกิารท่องเท่ียว  เพิ่มเตมิอีก  1  หลงั   โดยให้เอกชนเช่าท่ีดนิ 

เพ่ือก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษาพร้อมทัง้สว่นเสริมเพ่ือการให้บริการด้านการอปุโภคและบริโภค                  

เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาตาม   รายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบการให้เช่าท่ีดนิเพื่อก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษา  ณ  วทิยาลยันานาชาต ิ                     

การท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   ตามท่ีมหาวทิยาลยัเสนอ 
  

5.4.2  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการให้เช่าที่ดนิเพื่อก่อสร้างและการรับบริหาร               
     จัดการตามโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศกึษา  ณ  มหาวิทยาลัย                              
             ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

  ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้รับนกัศกึษาใหม ่ ปีการศกึษา  2553  ประมาณ                 

กวา่  5,000  คน   และแผนการรับนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  ระหวา่งปีการศกึษา 2553 - 2558  ปีละ 

ประมาณ 4,000 – 5,000 คน จงึทําให้หอพกัของมหาวทิยาลยัในปัจจบุนัไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับท่ีอยูอ่าศยั

ให้กบันกัศกึษาได้  จงึได้ดําเนินการจดัทําโครงการก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษา จํานวน  3  หลงั บนท่ีดนิ

เนือ้ท่ี  5  ไร่   ณ   มหาวทิยาลยั ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   ตําบลขนุทะเล   อําเภอเมือง   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี     

  โครงการดงักลา่ว  เครือ  บริษัท  พี.เค.กรุ๊ป   ได้เสนอมหาวิทยาลยัเป็นผู้ลงทนุตามโครงการ 

ก่อสร้างหอพกันกัศกึษาตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยักําหนด  เพ่ือเป็นท่ีพกันกัศกึษา จํานวน  4,200  คน   

โดยเช่าท่ีดนิของมหาวทิยาลยั  5  ไร่  เป็นระยะเวลา  25  ปี    นบัแตว่นัท่ีสง่มอบอาคารหอพกันกัศกึษา                   

โดยมหาวทิยาลยัได้รับคา่เช่าเป็นเงิน 10,000,000 บาท (สบิล้านบาทถ้วน)  โดยเครือ  บริษัท  พี.เค.กรุ๊ป 

จะเป็นผู้ลงทนุก่อสร้างหอพกัมลูคา่การลงทนุ  570,000,000  บาท  (ห้าร้อยเจ็ดสบิล้านบาท)   และ                     

ให้มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  รับจ้างบริหารจดัการหอพกัท่ีก่อสร้างตามโครงการดงักลา่ว                             

เป็นระยะเวลา  25  ปี   โดยได้รับคา่บริหารจดัการตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับท่ีอยูอ่าศยัให้กบันกัศกึษาในอนาคต  ตามแผนการจดั                     

การเรียนการสอนนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จงึจําเป็นต้องก่อสร้างหอพกันกัศกึษา     
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ณ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จํานวน   3  หลงั   โดยให้เอกชนเช่าท่ีดนิ   จํานวน   5   ไร่                              

เพ่ือก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษา  และมหาวิทยาลยัรับจ้างบริหารจดัการตามรูปแบบรายการ                            

และวิธีการตามสญัญาท่ีกําหนด   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระนี ้ 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบการให้เช่าท่ีดนิเพื่อก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษา  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏั                          

สรุาษฎร์ธานี  ตําบลขนุทะเล   อําเภอเมืองฯ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ตามท่ีมหาวิทยาลยัเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ควรพิจารณาด้านการแขง่ขนัของภาคเอกชนที่อาจจะมีการก่อสร้างอาคารที่พกัอาศยั                             

ในบริเวณใกล้เคียงและนกัศกึษาอาจจะไมพ่กัอาศยัหอพกัของมหาวทิยาลยั   ซึง่ต้องมีการวิเคราะห์                      

การจดัการความเสี่ยงในด้านตา่งๆ  ประกอบด้วย  
   

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
รายงานผลการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
(รายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระนี)้  

 มตทิี่ประชุม 
รับทราบ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรนําโครงการที่เสนอตอ่สภามหาวทิยาลยั  ให้มีการประชาสมัพนัธ์ในจดหมายขา่วขนุทะเล  

ฉบบัละ  1  โครงการ  เพ่ือให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัได้รับทราบ  

 2.  ให้คณะกรรมการตรวจรับครุภณัฑ์รถบสัปรับอากาศ   ควรตรวจสอบมาตรฐานของครุภณัฑ์                            

ให้มีความปลอดภยั   เพ่ือสวสัดภิาพของผู้ โดยสาร  

 3.  ควรจดัทําโครงการการใช้พลงังานทดแทน  อาทิเชน่  การใช้พลงังานโซลา่เซลล์ผลติไฟฟ้า                               

เพ่ือใช้ภายในอาคาร  และควรใช้กบัอาคารคณะวิทยาการจดัการท่ีมหาวทิยาลยัจะดาํเนินการก่อสร้าง 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  7/2553  ในวนัพฤหสับดี  ท่ี   29   กรกฎาคม   พ.ศ.   2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


