
 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ครัง้ที่ 7/2553 
วันพฤหสับด ีที่  29   กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  เวลา  13.00  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน 

2. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม 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.ชศูกัดิ ์  เอกเพชร กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ 

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

12. ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร กรรมการ   

13. ผศ.โกเมท   เทือกสบุรรณ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่ กรรมการ 

14. ผศ.สมทรง   นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

15. อาจารย์พรศลีุ  สทุธโส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

16. ผศ.สมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

17. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี เลขานกุาร 
 

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

2. ศ.ดร.วิรุณ  ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ  

3. นางประภาศรี  สฉุนัทบตุร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 
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4. นายวนิยั  บวัประดษิฐ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ลาประชมุ 

5. ผศ.ดร.พลูสขุ   ปรัชญานสุรณ์ กรรมการสภาฯ จากตวัแทนคณาจารย์ประจํา ลาประชมุ 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชยัราช   จลุกลัป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

2. นายวรชาต ิ  การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

3. นางกตัตกิา   ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานกุาร 

4. นางปัทมาวดี   สําเนียงหวาน ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ 
 1.  รศ.วรรณวดี   ม้าลําพอง ประธานคณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบ  

  และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบด ี

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 4.1 

 2.  นางศภุจัฉรีย์   นวกิจไพฑรูย์ รักษาการผู้ อํานวยการกองกลาง 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 4.2 

 3.  อาจารย์วสนัต์    สทุธโส ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.2   

 4.  อาจารย์นิโรจน์   ไทยทอง รองอธิการบดฝ่ีายบริหารทัว่ไป 

  ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.4 
  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 ประธานที่ประชมุเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัร่วมงานพิธีพระราชทานเพลงิศพ                                     

ร้อยตํารวจเอกชวน  นวนหน ู  ซึง่เป็นบดิาของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดจ็   นวนหน ู   ตําแหนง่                            

ผู้ช่วยอธิการบดี    ในวนัท่ี  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  เวลา  14.00  น.   ณ    เมรุวดัโพธ์ินิมิต                                

ตําบลบางกุ้ง  อําเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  มหาวทิยาลยัขอเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เฝ้ารับเสดจ็   

ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญา   สริิวฒันาพรรณวดี   ในวโรกาสเสดจ็เป็นองค์ประธาน 

ในการแสดงคอนเสร์ิต  “TO  BE  NUMBER  ONE”  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  5  สงิหาคม  พ.ศ.  2553 

เวลา  18.00  น.  ณ  หอประชมุใหญ่   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  
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 2.  ผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ได้เดนิทางไปประชมุเพ่ือปรึกษาความร่วมมือ                   

ทางวิชาการกบัมหาวทิยาลยั   October 6   ณ   ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์   ระหวา่งวนัท่ี   

18 – 21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  โดยการเดนิทางไปประชมุดงักลา่ว   มหาวทิยาลยัได้ลงนามบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งสถาบนั  ดงันี ้   

(1)  จดัสรรทนุให้แก่นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีท่ีจะไปศกึษาตอ่                   

ณ  มหาวิทยาลยั   October 6   

(2)  มีการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาระหวา่งสองสถาบนั  ในสาขาวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 

(3)  สนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์ตะวนัออกกลางและศนูย์อียิปต์วิทยา  ณ   มหาวทิยาลยั                 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

(4)  สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจยั  

(5)  สร้างความความสมัพนัธ์ระหวา่งสองสถาบนั  โดยการเชิญผู้บริหารมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  และกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือศกึษาดงูาน  ณ   มหาวทิยาลยั   October 6    

 3.  มหาวทิยาลยัได้จดัการแขง่ขนักีฬา  ”ราชพฤกษ์เกมส์   ครัง้ท่ี 6“  ระหวา่งวนัท่ี  29 - 30  

กรกฎาคม   พ.ศ.  2553  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   เพ่ือให้อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี               

และนกัศกึษาทกุคณะมีความสามคัคีและสง่เสริมให้ทกุคนมีสขุภาพท่ีแข็งแรง    
   

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2553  
  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี 6/2553  ซึง่ประชมุ                       

เม่ือวนัองัคาร  ท่ี  29   มิถนุายน  พ.ศ.  2553   โดยมีการแก้ไข   ดงันี ้

 หน้า 8    บรรทดัท่ี 2  เพิ่มเตมิข้อความ  “รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระนี”้   

 หน้า 10  แก้ไขมตท่ีิประชมุระเบียบวาระท่ี 5.3  เป็น 

   “เห็นชอบในหลกัการท่ีต้องมีครุภณัฑ์เรือสําหรับการเรียนการสอน   โดยให้มหาวิทยาลยั 

ดําเนินการกําหนดคณุลกัษณะครุภณัฑ์เรือ  โดยขอความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีมีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน                    

ท่ีเก่ียวข้อง  เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้นําเสนอลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์เรือให้สภามหาวทิยาลยัพจิารณา

อนมุตังิบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัตอ่ไป” 

 หน้า 11   แก้ไขมตท่ีิประชมุระเบียบวาระท่ี 5.4.1  เป็น 

    “เห็นชอบการให้เช่าท่ีดนิเพื่อก่อสร้างหอพกันกัศกึษาเพิ่มเตมิ  ณ  วทิยาลยันานาชาต ิ             

การท่องเท่ียว  อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   โดยให้ดําเนินการตามเงื่อนไขของสญัญาเชา่ท่ี            

ธรณีสงฆ์ท่ีมหาวทิยาลยัได้ทํากบัวดัสวา่งอารมณ์   อําเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ”   
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2553 
 ผลการดาํเนินงานตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2553   

 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เพื่อทราบรายงานผลการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตาํแหน่งคณบด ี

ประจาํปี  2552 
 คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ตามคาํสัง่สภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ท่ี 020/2552  ลงวนัท่ี  25  มถินุายน  พ.ศ.  2552  ได้เสนอกรอบ   

ตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ประจําปี  2552  (1  กมุภาพนัธ์ 2552                   

–  31  มกราคม  2553)   ตอ่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ในการประชมุครัง้ท่ี  9/2552                

เม่ือวนัท่ี  25  กนัยายน  พ.ศ.  2552  ซึง่สภามหาวทิยาลยัฯ  ได้เห็นชอบกรอบการตดิตาม  ตรวจสอบ               

และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ประจําปี  2552  ดงักลา่ว 

 คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ได้ดําเนินการ                     

ตดิตาม   ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีของคณะและบณัฑิตวทิยาลยัรวม                                 

8   หนว่ยงาน  ตามลําดบัดงันี ้

 1.  คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดีตรวจเยี่ยม                    

คณะ/บณัฑิตวิทยาลยั   ก่อนการประเมิน  ระหวา่งวนัท่ี   26 – 27   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2552   

 2.  คณบดีสง่รายงานการประเมินตอ่สํานกังานประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

ภายในวนัท่ี  15  มกราคม  พ.ศ.  2553   

 3.  คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดี  ทําการตรวจ            

ประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดีของคณะ/บณัฑิตวทิยาลยั 

 คณะกรรมการตดิตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี  ได้เสนอเอกสาร 

“รายงานการประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดี  ประจําปี  2552 (1 กมุภาพนัธ์ 2552 - 31 มกราคม   

2553)”  เพ่ือประกอบรายงานการประเมินฯ  ตอ่สภามหาวทิยาลยัฯ  ในการประชมุครัง้นี ้
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรให้มหาวทิยาลยักําหนดวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัการประเมินผลในตําแหนง่คณบดี                       

โดยแบง่ตวัชีว้ดัเป็น  3  กลุม่  คือ 

(1)  ตวัชีว้ดัพืน้ฐานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัท่ีทกุคณะ/วทิยาลยัต้องมี 

(2) ตวัชีว้ดัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของคณะ/วทิยาลยั 

(3) ตวัชีว้ดัท่ีสง่เสริมสนบัสนนุนโยบายของมหาวทิยาลยั 

เพ่ือให้การประเมินผลมีเกณฑ์ตามมาตรฐานเดยีวกนั  และใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดิตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดีในครัง้ตอ่ไป 
  

4.2 เพื่อทราบรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเพิ่มพนูเพื่ออนาคตมหาวิทยาลัย                   
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี (กท.พอ.) 

 ด้วยกองทนุเพิม่พนูเพื่ออนาคตมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  (กท.พอ.)  ได้จดัตัง้ขึน้                           

ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน  พ.ศ.  2551  ตามระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุ                        

เพิ่มพนูเพื่ออนาคต  พ.ศ.  2551  และได้ดําเนินกรอบตามวตัถปุระสงค์ของระเบียบมหาวิทยาลยั                         

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุเพิ่มพนูเพื่ออนาคต  พ.ศ.  2551  ข้อ 4  มาเป็นลําดบั 

 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วยกองทนุเพิ่มพนูเพื่ออนาคต  พ.ศ.  2551  

ข้อ 6.  กําหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทนุมีอํานาจและหน้าท่ี “(4) ประเมินผลการดําเนินงาน 

ของกองทนุและจดัทํารายงานประจําปีเสนอมหาวิทยาลยั  เพ่ือแจ้งให้สภามหาวทิยาลยัทราบ”  

 คณะกรรมการบริหารกองทนุได้เสนอรายงานผลการดาํเนินงานเสนอตอ่มหาวิทยาลยั                      

และมหาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบ    
 มตทิี่ประชุม 
 รับทราบ 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ควรให้มหาวทิยาลยัพิจารณาตดิตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร                  

กองทนุ  เก่ียวกบับทบาทและอํานาจหน้าท่ีตามระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย              

กองทนุเพิ่มพนูเพื่ออนาคต  พ.ศ.  2551    
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี       
 คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  (กบว.)  ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                           

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

พิจารณาผลการศกึษาภาคปกตแิละภาค กศ.บท.  ท่ีสําเร็จการศกึษาเม่ือวนัท่ี   22   กรกฎาคม                             

พ.ศ.   2553   และเห็นชอบให้เสนอช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวทิยาลยัเพื่อ                             

พิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา  ระดบัปริญญาตรี  จํานวน  44  คน  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา                             

ในการประชมุครัง้ท่ี  7/2553   เม่ือวนัท่ี  23   กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  ได้พิจารณาเสนอขออนมุตั ิ                            

ให้ปริญญา   ระดบับณัฑิตศกึษา  ตอ่สภามหาวทิยาลยั  จํานวน  35   คน  รายละเอียดตามเอกสาร 

ประกอบระเบยีบวาระนี ้ 
 มตทิี่ประชุม 
  สภามหาวทิยาลยัฯ  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  ดงันี ้

 ระดบัปริญญาตรี                                                 จํานวน             44   คน 

  ระดบับณัฑิตศกึษา   จํานวน   35   คน   ประกอบด้วย 

  - ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  จํานวน              9 คน 

   - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จํานวน             19   คน 

  - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  6 คน 

  - ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต จํานวน  1 คน 
   

5.2 พจิารณาออกข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.  ....      

 เพ่ือให้มีคณะบคุคลท่ีให้คําปรึกษา  เสนอแนะมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการตา่งๆ  ตลอดจน

กลัน่กรองเร่ืองเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการบริหารมหาวทิยาลยัให้เกิดประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล  ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้มหาวทิยาลยัและปฏิบตัภิาระหน้าท่ีของมหาวทิยาลยั 

ตามความในมาตรา 7  และมาตรา 8  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  2547  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  จงึเสนอร่างข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  วา่ด้วย 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  เพ่ือสภามหาวิทยาลยัพจิารณาให้ออกบงัคบั 

ใช้ตอ่ไป 
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 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบออกข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  ....  โดยให้มหาวิทยาลยัพจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั                 

ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวทิยาลยัพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   วา่ด้วยคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  พ.ศ.  ....  ดงันี ้  

 ข้อ 5 (4)  แก้ไขข้อความเป็น “การบริหารมหาวิทยาลยั” 

 ข้อ 5 (5)  แก้ไขข้อความเป็น “การบริหารงานกิจการนกัศกึษา” 

 ข้อ 5.2  แก้ไขข้อความเป็น  “พิจารณาเร่ืองเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัเก่ียวกบั”   

 ข้อ 7  แก้ไขข้อความเป็น “ให้งานท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                      

ท่ีมีอยูก่่อนข้อบงัคบันี ้ ปฏิบตัภิารกิจตามกฎหมาย  ระเบียบ   ข้อบงัคบัหรือตามมตขิองสภามหาวทิยาลยั                   

ไปจนเสร็จการและมีผลตามข้อบงัคบันี”้ 

 ข้อ 8  แก้ไขข้อความเป็น “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันีแ้ละมีอํานาจ                           

ออกประกาศหรือคําสัง่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้ ตลอดจนให้มีอํานาจตีความวนิิจฉยั 

กรณีมีปัญหาจากการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้ ทัง้นี ้ ให้คําวินิจฉยัดงักลา่วเป็นท่ีสดุ ” 
   

5.3 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.) 
     แทนผู้พ้นจากตาํแหน่ง 

 ด้วยนายวสนัต์     สทุธโส   กรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  (ก.บ.ม.)                            

จากผู้แทนข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั  ตามคําสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                         

ท่ี  021/2552  ลงวนัท่ี  25  กนัยายน  พ.ศ.  2552   พ้นจากตําแหนง่   เน่ืองจากได้รับแตง่ตัง้เป็น                               

ผู้ อํานวยการสํานกังานอธิการบดี  ตามคําสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ี 1302/2553                          

ลงวนัท่ี  14  มถินุายน  พ.ศ. 2553 

 มหาวิทยาลยัโดยอาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี                                 

วา่ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2549  ข้อ 4  ประกอบท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั  (ก.บ.ม.)   ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2553  เม่ือวนัท่ี                    

9  กรกฎาคม   พ.ศ.   2553   ได้ดําเนินการสรรหากรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั                         

โดยวิธีลงคะแนนลบั   ปรากฏวา่ผู้ ท่ีได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ก.บ.ม.    
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แทน  นายวสนัต์   สทุธโส   ได้แก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ   บญุลํา้   ตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์               

ระดบั  8  จงึเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 
 มตทิี่ประชุม 
 เห็นชอบให้แตง่ตัง้  นายโสภณ   บญุลํา้  ตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ระดบั 8  เป็นกรรมการ 

บริหารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยั  (ก.บ.ม.)  แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง  ตัง้แตว่นัท่ี   29   กรกฎาคม                  

พ.ศ.  2553  เป็นต้นไป 
  

5.4  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อยืมเงนิ  
                ทดรองจ่ายในการจ่ายค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ  

      80  พรรษา   
 ตามท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   มีการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอสมดุเฉลมิ 

พระเกียรต ิ 80  พรรษา  ตามสญัญาจ้างเลขท่ี  20/2552  ลงวนัท่ี  16  มิถนุายน  พ.ศ.  2552   

โดยมีงบประมาณแผน่ดนิจดัสรรให้แตล่ะปี  ดงันี ้

 งบประมาณแผน่ดนิจดัสรรปี  พ.ศ.  2552  จํานวน     1,509,000  บาท 

 งบประมาณแผน่ดนิจดัสรรปี  พ.ศ.  2553  จํานวน   48,716,000  บาท  

 งบประมาณแผน่ดนิจดัสรรปี  พ.ศ.  2554  จํานวน   92,275,000  บาท 

 ห้างหุ้นสว่นจํากดั  ขนอมก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างได้สง่มอบงานก่อสร้างงวดที่ 1 – 13 เรียบร้อยแล้ว 

คา่ก่อสร้างรวม  58,431,750  บาท  โดยมหาวิทยาลยัได้จ่ายเงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณ                                   

แผน่ดนิประจําปี พ.ศ.  2552 จํานวน 1,509,000  บาท  งบประมาณแผน่ดนิประจําปี  พ.ศ.  2553                          

จํานวน  48,716,000  บาท  รวมเป็นเงิน  50,225,000  บาท  และจากงบรายได้ของมหาวทิยาลยั                                

จํานวน  7,500,000  บาท  คงเหลือเงินค้างจา่ยงวดที่  13  จํานวน  706,750  บาท   และคาดวา่                                      

การดําเนินงานก่อสร้างในงวดที่ 14   และงวดที่ 15   จะแล้วเสร็จตามสญัญาก่อนเดอืนตลุาคม                                        

พ.ศ.  2553  จงึเป็นงวดงานที่สําเร็จก่อนงบประมาณ  พ.ศ.  2554 จะตดัโอนมายงัมหาวิทยาลยั 

ตามปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  

 เพ่ือให้การเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอสมดุเฉลมิพระเกียรต ิ 80  พรรษา                                     

สามารถดาํเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้  และสามารถใช้ประโยชน์สําหรับการให้                              

บริการด้านการศกึษา   จงึเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนมุตัยืิมเงินทดรองจ่ายจากเงิน                                      

รายได้ของมหาวทิยาลยัเพื่อจ่ายคา่ก่อสร้างดงักลา่ว   จนกวา่จะได้รับงบประมาณ  พ.ศ.  2554                                        

(วนัท่ี  1  ตลุาคม  พ.ศ.  2553)  และมหาวิทยาลยัจะดําเนินการเบกิจา่ยชดคืนตอ่ไป 
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มตทิี่ประชุม 
ให้มหาวทิยาลยัจดัทําหนงัสือถึงสํานกังบประมาณเพื่อขอใช้งบประมาณรายจา่ยงบกลาง                     

และอนมุตังิบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัเป็นเงินยืมทดรองจา่ยในการจา่ย                             

คา่ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอสมดุเฉลมิพระเกียรต ิ 80  พรรษา  งวดท่ี 13 จํานวน  706,750  บาท   

(เจ็ดแสนหกพนัเจ็ดร้อยห้าสบิบาทถ้วน)  และอนมุตัหิลกัการสําหรับงวดตอ่ๆ  ไป  จนกวา่มหาวิทยาลยั              

จะได้รับงบประมาณประจําปีตามปกต ิ  
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ                             
มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภฏั                              
สุราษฎร์ธานี  

 มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุเห็นชอบให้นําระเบยีบวาระนีไ้ปประชมุในครัง้ตอ่ไป 

 ประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  8/2553  ในวนัองัคาร  ท่ี   24   สงิหาคม   พ.ศ.   2553                     

เวลา  13.00  น.   ณ   อาคารอํานวยการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี    

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

นายวรชาต ิ  การเก่ง                                            ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด 

 ผู้บนัทกึการประชมุ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 


