
 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ครัง้ท่ี 12 / 2550 
วันท่ี  20  ธันวาคม  2550 

ณ   หองประชมุสภามหาวิทยาลัย  ชัน้  5  
.................................................................. 

รายนามผูมาประชมุ 
1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี                                                                  
3. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                 
4. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
5. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           
6. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
7. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
8. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                       
9. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
10. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
11. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
12. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
13. ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา  
14. อาจารยเสร ี แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                      

รายนามผูไมมาประชมุ  
 

1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายก                   ติดภารกิจ 
2. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3. นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
4. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
5. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
6. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 

 
 

รายนามผูเขารวมประชมุ ……/ 
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รายนามผูเขารวมประชมุ   
1. นายพรไชย      สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ  
2. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3. นางสาววาสนา ผูบุญ  ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชมุ   เวลา  14.00  น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จนัทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชมุ และดําเนนิการตามระเบียบ         
วาระการประชมุ  

 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1   ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  
 

  ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดหมดวาระลง เมื่อวันท่ี   9  ธันวาคม  2550   
ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คณุสมบัติ                 
และวธีิการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  พ.ศ.2550 เรียบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้  

  วันท่ี 6 – 9  ธันวาคม  2550  ผูประสงคสมัครรับเลือกตั้งแสดงความจํานงและลงชือ่สมคัร  
  วันท่ี  9 – 13  ธันวาคม 2550  การลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้งลวงหนา  
  วันท่ี  14  ธันวาคม  2550  การลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้ง  
 มหาวทิยาลัยจึงขอนาํเสนอรายชือ่ผูไดรับเลือกตอสภามหาวทิยาลยั เพ่ือประกาศผลการเลือก  ดังนี ้  
  1.  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา     มิ่งฉาย 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย     จุฑานนท    
  3.  อาจารยเสรี     แสงอุทัย  
  4.  ผูชวยศาสตราจารยอมร    ชูเอียด   
 

 ท่ีประชมุ รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ  
 

1.2  ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 

สืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยจรญู  คําทิพย  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดลาออกจากตําแหนง ทําใหตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร วางลง 1 อัตรา ในการนี ้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย 
หลกัเกณฑ คุณสมบัติ และวธีิการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 แลว   

 
 

แตเนื่องจาก /....... 
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แตเนื่องจากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยดังกลาว ไมสอดคลองกับมตสิภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 11 / 2550  
เมื่อวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2550  ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายกันอยางกวางขวาง  และไดมีมติมอบหมายให
มหาวิทยาลัยกลับไปดําเนินการใหม ใหเปนไปตามมติสภามหาวทิยาลัยดงักลาว   

 

 ท่ีประชมุ เห็นชอบ ตามเสนอ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  11 / 2550  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11 / 2550  เมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2550   จํานวน  12  หนา  เรียบรอยแลว  จึงนาํเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน                     
การประชุม  

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 11 / 2550  เมื่อวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2550  โดยใหมีการแกไข ดังนี้  
1. วาระท่ี 1.3 วรรคสอง  ใหเพ่ิมเติม “สําหรับทุน ................เพ่ือสนองตอนโยบายของรัฐบาล”  
2. วาระท่ี  5.2  ใหตัดเนื้อความใน “ขอสังเกต” ออกท้ังหมด 
3. วาระท่ี  5.7  ใหตัดคําวา “ขอสังเกต” ออก  เนื่องจากเปนมติที่ประชมุ  จึงใหใชเนือ้ความนี้แทน   

“อนึ่ง   ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550   ขอ 6 (ข) ใหกลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี คัดเลือก           
กันเอง  2  คน   มหาวิทยาลัยควรแบงคณะเปน  2  กลุมเพื่อใหงายตอการคัดเลือก ดังนี ้  
กลุมท่ี  1  กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย  คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม    
กลุมท่ี  2  กลุมสังคมศาสตร  ประกอบดวย  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  
และบัณฑิตวิทยาลัย   
 โดยใหแตละกลุมคัดเลือกกันเอง กลุมละ  1  คน”   
 

ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

3.1 การสรรหาผูสมควรดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ   เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบรอยแลว  พรอมกับไดเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการสรรหาฯ                  
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจาณาคัดเลือก ในคราวการประชุมครั้งท่ี 11 / 2550 เมื่อวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2550                       
ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาและเห็นชอบใหเล่ือนการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก                    
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกไปกอน  เพ่ือรอรับฟงความคิดเห็นของอธิการบด ีประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ  ในการประชุมครั้งตอไป    ดังนั้น  ในการประชุมครั้งนี ้ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการ 
สรรหาเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง  

 
ประเด็นนําเสนอ /........ 
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี ้ 

1. นายพิสุทธ   ศรีจันทร     นักวิชาการ  
2. นายรัตนะ    อินจอย     นักวิชาการ   

มติท่ีประชุม   เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอยางรอบคอบ และไมไดขัดแยงเรื่องคุณวุฒิและวัยวุฒิ  แตเพ่ือความ 
เหมาะสม จึงมีมติแตงต้ังให นายพิสุทธ์ิ  ศรีจันทร  รักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

ท้ังนี้   ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป     

ขอสังเกต ผูรักษาการฯ จะมีอํานาจหนาที่และสิทธิประโยชน เทาเทียมกันกับผูซึ่งตนรักษาการ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
 

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายงานผล                
การดาํเนนิการของคณะกรรมการที่ผานมา  และใหขอเสนอแนะในการเสนอขอผลการทางวชิาการ และงานวจิัยของ
คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดังนี ้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยสนับสนนุการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจยัอยางเปนรปูธรรม  
2. มหาวิทยาลัยควรเนนเรื่องการวิจยัและกระบวนการสอน เพ่ือเพิ่มศกัยภาพใหแกมหาวิทยาลัย 

 

 ท่ีประชมุ รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา 2550   
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ี ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550  ในการประชุม ครั้งท่ี 11 / 2550   เมื่อ
วันท่ี   14   ธันวาคม   2550   จํานวน  174  คน     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  จํานวน  174  คน  ดังนี ้  
 ระดับปริญญาตร ี 
   สาขาวิทยาศาสตร    จํานวน  19 คน  
   สาขาศิลปศาสตร   จํานวน  131 คน  
   สาขาการศึกษา   จํานวน  1 คน  
   สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน  23 คน  
มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550  จํานวน  174  คน   ตามเสนอ  
 

5.2 /……… 
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5.2  ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา 2550   
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเรจ็
การศึกษาในระดับปริญญาโท  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550   ในการประชุม  ครั้งท่ี  11 / 2550  เมื่อวันท่ี   14  
ธันวาคม   2550   จํานวน  37  คน  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550   จํานวน  37  คน   ดังนี ้ 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ)  จํานวน 1 คน  
สาขาหลักสูตรและการสอน    จํานวน 3 คน  
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา    จํานวน 1 คน  

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น    จํานวน 7 คน  
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  จํานวน 25 คน 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550   จํานวน  37  คน  ตามเสนอ   
 

5.3  ขอเปล่ียนแปลงขอมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (หลักสูตรใหม    
       พ.ศ.2548)   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง)  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม  
       พ.ศ.2548)  

 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสงหลักสูตรไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณานั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาหลักสูตร 
และมีขอสังเกตเก่ียวกับหลักสูตรดังกลาว โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไขขอมูลตามขอสังเกต 
และเมื่อมหาวิทยาลัยแกไขแลว ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไขขอมูลตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และขอมูลดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราว               
การประชุมครั้งท่ี 10 / 2550  เมื่อวันที ่ 9  พฤศจิกายน  2550  เรียบรอยแลว  รายละเอียดดังนี ้   
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)  

ขอสังเกตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คุณวุฒิของอาจารยไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 เอกสารหลักสูตรกับรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี                       (สมอ. 02) ไม
สอดคลองกัน  
 

2. หลักสูตร /...... 
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2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)  

ขอสังเกตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คุณวุฒิของอาจารยไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2548  

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตรมีปริมาณคอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา 

หลักสูตร ดังนั้น ควรจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีจํานวนท่ีเหมาะสม  
บัดนี ้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหเปนไปตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  

จึงขอนําเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา    
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  การเปล่ียนแปลงขอมลูหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง)  และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2548)  

มติท่ีประชมุ เห็นชอบ  การเปล่ียนแปลงขอมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวชิาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง)  และหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2548)  ตามเสนอ  

 

5.3 (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวย  การจางอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ  พ.ศ.2550 
 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดคาตอบแทนอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ ท้ังระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท  รายละ  27,020     ซึ่งเปน   คาจาง   จํานวน  19,020  บาท  และคาท่ีพัก จํานวน  8,000  บาท  ซึ่งขณะท่ี
โรงเรียนตางๆ ใหคาตอบแทนอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ  รายละประมาณ  35,000 บาท     

ในการนี ้ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวย  การจางอาจารยประจําตาม
สัญญาชาวตางประเทศ พ.ศ.2550  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวย  การจางอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ  
พ.ศ.2550 

มติท่ีประชมุ เห็นชอบในหลักการ ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวย  การจางอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ                 
พ.ศ.2550 

  มอบหมายให  ผูเก่ียวของกลับไปปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการ  และใหศกึษาระเบียบจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบดวย  ท้ังนี้  หากกรรมการทานใดมขีอเสนอแนะใหสงขอมลูท่ีรองอธิการบดีฝายบริหารฯ  

ขอเสนอแนะ  ในอนาคตจะมอีาจารยผูสอนภาษาท่ีมีความหลากหลาย มหาวทิยาลัยควรจัดทําระเบียบใหรองรบัการจาง
อาจารยชาวตางประเทศใหมีความหลากหลายดวย  

 
 

5.5 /……. 
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              5.5  แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรสายผูสอนและสายสนบัสนนุ สําหรับอัตรากําลัง 
เพ่ิมใหม ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.2550  

 

ความเปนมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เสนอแผนความตองการอัตรากําลังเพ่ิมใหม ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่ 12  
มิถุนายน  2550  จํานวน  402  อัตรา  เปนอัตรากําลังสายผูสอน จํานวน  191  อัตรา และอัตรากําลังสายสนับสนุน 
จํานวน  211  อัตรา  เพ่ือขอต้ังอัตรากําลังในปงบประมาณ พ.ศ .2551, 2552, 2553 และ 2554 จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ กอนนําเสนอสํานักงบประมาณตอไป 

  ท้ังนี ้ มหาวิทยาลัยไดนําจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยูตามแผนรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยูจริง รวมทั้ง
แผนการจัดการศึกษาในอนาคต   เปนฐานในการคํานวณวามหาวิทยาลัยควรมีอาจารยในสาขาวิชา และระดับใด  
จากนั้นพิจารณาวาคณะควรมีอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนเทาใด เพ่ือนํามา
จัดสรรในแตละป   ซึ่งในป 2551  นี ้ มหาวิทยาลัยเสนอขออัตราไป จํานวน  150  อัตรา  แบงเปนสายผูสอน จํานวน  
71  อัตรา  และสายสนับสนุน  จํานวน   79  อัตรา   

ประเดน็นําเสนอ ขออนุมัติ แผนความตองการอตัรากาํลังบุคลากรสายผูสอนและสายสนบัสนนุ สําหรับอตัรากําลังเพ่ิมใหม 
ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.2550  

มติท่ีประชมุ  อนุมัติ แผนความตองการอตัรากําลังบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนนุ สําหรับอตัรากําลังเพ่ิมใหม              
ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.2550  ตามเสนอ   

  มอบหมายให  มหาวทิยาลยันําเสนอแผนฯ ตอสาํนกังบประมาณตอไป  
ขอเสนอแนะ  1.  แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรควรสอดคลองกับแผนพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั  
  2.  ควรมีการประชุมหารอืรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวทิยาลัย  กรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภาวชิาการ  และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  เพื่อจดัทําแผนพัฒนามหาวทิยาลยัราชภฏั

อุตรดิตถ  
 

    5.6   การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 

ความเปนมา เนื่องดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะหมดวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี  28  ธันวาคม  
2550  เพ่ือใหการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาต
ดําเนินการสรรหาฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ    
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย 

หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิพ.ศ.2550  ตอไป  
 
 
 

5.7 / ........ 
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5.7   (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงตั้ง 
         ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหดาํรงตําแหนงท่ีสงูข้ึน    

 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตง ต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน พ.ศ.2550                     
ซึ่งขอบังคับดังกลาวไดระบุใหมหาวิทยาลัยกําหนดคาน้ําหนักแตละระดับประกอบ และกําหนดเกณฑการตัดสินใจ
ใหเหมาะสม โดยจัดทําเปนประกาศโดยความเห็นชอบของ กบม.   บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการยกรางประกาศ
ซึ่งสอดคลองกับที่ สกอ. ไดกําหนดข้ึน  และจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง)ประกาศ
มหาวิทยาลัย  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย และแบบฟอรมการประเมนิ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ   ขอความเห็นชอบ   
 1. (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลใหดํารง

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน กรณีตําแหนงระดับควบ  
 2.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางานของตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ.2550 
 3. (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือแตงต้ัง กรณี

ตําแหนงผูบริหาร พ.ศ.2550  
 4. (ราง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานตําแหนงปฏิบัติการ

ระดับตน ปฏิบัติการระดับกลาง และตําแหนงประเภทผูบริหาร  
 5.  แบบฟอรมการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  5.1  กรณีตําแหนงระดับควบ  
  5.2  กรณีตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ 
  5.3  กรณีตําแหนงผูบริหาร 
  5.4  กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ   
 

5.8 (ราง)  ขอบังคับมหาวทิยาลัย  วาดวย  การดาํเนนิการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ                    
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ   และการรองทุกข             
พ.ศ.2550       

 

ความเปนมา จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  1 / 2550   เมื่อวนัท่ี  25 มกราคม  2550  คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  ไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัย วาดวย การ
ดําเนนิการทางวนิยั การสอบสวนพจิารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสัง่พักหรอืสัง่ใหออกจากราชการ          
ไวกอน การอทุธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ซึ่งในการประชมุครั้งดังกลาว           
ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะในการปรบัแกขอบังคับฯ  

 
บัดนี ้/....... 
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บัดนี ้  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง (ราง) ขอบังคบั และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  ไดประชมุ
หารอืเพื่อพิจารณาดําเนนิการตามท่ีไดรับมอบหมายแลว   จงึขอนาํเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การ
ดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการ          
ไวกอน การอทุธรณ  และการรองทกุข  พ.ศ.2550  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบในหลักการ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา 
การลงโทษ  การออกจากราชการ การสัง่พักหรอืสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอทุธรณ   และการรองทกุข  พ.ศ.
2550   

  มอบหมายให  กรรมการสภามหาวิทยาลัยศกึษารายละเอียดของ (ราง) ขอบังคับฯ  และใหมหาวิทยาลัย
นําเสนอ (ราง) ขอบังคับอกีครัง้หนึ่ง ในการประชมุครั้งตอไป   

 

5.9  ขอหารอืการเรียกชื่อโครงการจัดต้ัง และขอหารือการดาํเนินการสรรหาคณบด ี
 บัณฑิตวิทยาลัย  

 

ความเปนมา จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  2 / 2548  เมื่อวันที ่ 26  เมษายน  2550  ท่ีประชมุไดมมีติเห็นชอบ
การจัดต้ังสวนราชการเปนการภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ  3  หนวยงาน  ไดแก  

1. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนาน  
2. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตแพร  
3. โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกประกาศ เรื่อง การจัดต้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ 

เรียบรอยแลวนั้น  เนื่องจากบัดนี้ไดมีพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550             
มีผลบังคับใชวันท่ี  28  กันยายน  2550 ซึ่งเนื้อหาในมาตรา 4 ระบุวา “นอกจากการตั้งสวนราชการตามกฎหมายวา
ดวยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาแลว เมื่อมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของ
สถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติใหจัดต้ังสวนงานภายในท่ีดําเนินงานจากรายไดของ
สถาบันอุดมศึกษาได  โดยทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึกษา” และมาตรา 6 ระบุวา “ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวย
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหหัวหนาสวนราชการมีสิทธิหรือหนาที่อยางใด ใหหัวหนาสวนราชการภายใน         
มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกัน เวนแตขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาท่ีออกตามมาตรา 5 จะกําหนดไวเปนอยางอื่น”    

จากมาตรา 4   มหาวิทยาลัยขอหารือสภามหาวิทยาลัยกรณีชื่อเรียกโครงการจัดตั้งฯ  จะขอตัดคําวา 
“โครงการจัดตั้ง”   ออก  และจากมาตรา 6  มหาวิทยาลัยจะขอดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
พ.ศ.2547    

ประเด็นนําเสนอ 1.  ขอความเห็นชอบ ตัดคําวา “โครงการจัดต้ัง”  ออกท้ัง 3  หนวยงาน  
2.  ขออนุญาตดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ.2547      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ตามเสนอ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   /........ 
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ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
  

6.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครัง้ที่   1 / 2551  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งที่  1 / 2551        
ในวันพฤหัสบดีท่ี   24   มกราคม  2551    เวลา  14.00  น.  ณ  หองประชมุสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  5  อาคารภูมิราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

 

 ท่ีประชมุ รับทราบ     
 

ปดประชมุ   เวลา   17.45  น.   
  
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
                

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชมุ  
 
 
หมายเหต ุ   รายงานการประชุม วาระที่  1.3 และ 3.2  ไมสามารถเปดเผยได  
 
 
 
 


