
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 8 /2550  

วันท่ี  16  สงิหาคม  2550  
ณ   หองประชมุสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 

.................................................................. 
รายนามผูมาประชมุ 

1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                        
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี   
4. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
5. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                    
6. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
7. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       
8. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
9. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                   
10. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
11. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                       
12. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
13. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
14. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
15. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
16. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
17. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา  
18. ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                         

 
รายนามผูไมมาประชมุ   

1. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ 
2. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ         
3. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
4. นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 

 
 

รายนามผูเขารวมประชมุ ……/ 
 

 
 



 2
 

รายนามผูเขารวมประชมุ 
1. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
2. นางวาสนา ผูบุญ ผูชวยเลขานุการ  
3. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชมุ เวลา  09.30  น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จนัทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชมุ และดําเนนิการตามระเบียบ         
วาระการประชมุ  

 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

   - ไมมี -  
 

ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  7 / 2550 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2550   จํานวน  7  หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพจิารณารับรองรายงานการ
ประชุม  

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี  7 / 2550   เมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2550  โดยใหมีการแกไข  ดังนี ้
วาระท่ี  3.1  มติท่ีประชมุ  ขอ  2   ใหแกไขเปน “อนมุัติในหลักการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศกึษาดูงาน 
สําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2551” 

 

ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

3.1 ความคืบหนาโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                                   
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7 / 2550  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2550  ท่ีประชุมไดให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไดมอบหมายใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาโปรแกรมการศึกษาดูงาน  และหากกรรมการทานใดตองการเสนอแนวคิด ขอใหสงขอมูล
ใหศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง  เพ่ือดําเนินการตอไป   บัดนี ้            
ขอรายงานความคืบหนาโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   

หลังจากที่ไดมีการสรุปโปรแกรมการศึกษาดูงาน ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกนัอยางกวางขวาง วาการไป
ศึกษาดูงานจะมีผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและความรูสึกของคณาจารย  จึงควรจัดสรรงบประมาณและ
กําหนดชวงเวลาการศึกษาดูงานใหแกคณาจารยดวย  
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ในเบื้องตนนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือขอความเห็นชอบการใชงบคงคลังของ 

มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนคาใชจายในการไปศึกษาดูงาน เปนจํานวนเงิน  2,000,000.- บาท   ซึ่งอธิการบดีไดแจงตอ                   
ท่ีประชุมวาการใชเงินคงคลังในการไปศึกษาดูงาน จะสงผลกระทบตอการบริหารของมหาวิทยาลัย  

มติท่ีประชมุ  1.  เห็นชอบให  เล่ือนโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกไปกอน 
2.  มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการศึกษาดูงานสําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย  เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
ขอเสนอแนะ   

การไปศึกษาดูงานของคณาจารย ไมควรไปทีเดียวพรอมกันท้ังหมด มหาวิทยาลัยตองพิจารณาวาในแตละป  
ควรไปก่ีคน  

 

3.2 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทยีบเทาคณะ  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 / 2550 เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2550  ท่ีประชุมไดมีมติขอ
ถอนเรื่อง และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย หลักเกณฑ 
คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งผูอํานวยการหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ.2548   กรณี  รายชื่อผูตกหลนใหคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศเพ่ิมเติม และดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  ตอไป  บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดดําเนินการออกประกาศ เพ่ิมเติม  และได
ดําเนินการเปดรับสมัคร พรอมกับเปดรับการเสนอชื่อตําแหนงท่ีมผีูขอถอนสิทธิในการเขารับการสรรหาเรียบรอยแลว   
จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน  
ในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ  3 หนวยงาน คือ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โรงเรียนสาธิต  และศูนยคอมพิวเตอร  
สําหรับวิทยาลัยนานาชาตนิั้น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของแลว แตไมมีผูสมัครและ
ไมมีผูตอบรับการทาบทาม จึงยังไมมีการพิจารณาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติดังกลาว  จึงขอหารือ
ท่ีประชุมในครั้งนี้ดวย  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ        
จํานวน  3  หนวยงาน   ดังตอไปนี ้ 

 1.  ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  1.1  อาจารยชสูิน    ธีรสวสัดิ์  
  1.2  ผูชวยศาสตราจารยรชัน ี   เพ็ชรชาง  
 2.  โรงเรยีนสาธิต  
  3.1  อาจารยไกรวุฒ ิ   จันทรรัตน  
  3.2  รองศาสตราจารย ดร.นิตยา   สุวรรณศรี  
  3.3  อาจารยสุปราณ ี  จําลองราษฎร  
  3.4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดม   คําขาด  
 

3.  ศูนยคอมพิวเตอร ……./ 
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 3.  ศูนยคอมพิวเตอร  
  4.1  อาจารยจํารญู     จันทรกุญชร  
  4.2  อาจารยพิชิต   พวงภาคีศิริ  
มติท่ีประชมุ เห็นชอบ  แตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงผูอาํนวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ  จํานวน                 

3   หนวยงาน   ดังตอไปนี้  
 1.  ผูชวยศาสตราจารยรชัน ี   เพ็ชรชาง    ดํารงตําแหนง    ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 2.  อาจารยสุปราณี   จําลองราษฎร   ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  
 3.  อาจารยพชิิต   พวงภาคีศริ ิ  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  

กรณีตําแหนงผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาต ิที่ประชมุมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการสรรหา                   
ตามขั้นตอนตอไป  

ขอสงัเกต  1.  ควรมีการแกไขขอบังคับ กรณีการเสนอบญัชีรายชื่อตอสภามหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา  2  คน   
โดยใหเพ่ิมเติม ขอความวา “ยกเวนกรณีท่ีมีผูตอบรบัการทาบทามเพียง  1  คน  ใหเสนอชือ่  1  คน  ก็ได ”  

2.  การเสนอบญัชรีายชือ่ผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ ตอสภามหาวิทยาลัยนัน้  ควรใหผูเขารับการสรรหา 
นําเสนอแผนกลยทุธ ตอสภามหาวทิยาลัยดวย  

 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหอธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน  / เปล่ียนแปลง
รายการ ของหนวยงาน รายละเอียดความทราบแลวนั้น  มหาวิทยาลัยขอรายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน  / 
เปล่ียนแปลงรายการ  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ  รายละเอียด ดังนี้  
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม   

จากรายการ  พัฒนาบุคลากร  เปนรายการ  พัฒนาเอกสารและตํารา    
จํานวนเงิน  127,520  บาท  

2. คณะเกษตรศาสตร   
ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม  
จากหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค   
จํานวนเงิน  12,000 บาท  

3. วิทยาเขตนาน 
ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ   
จากหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค  เปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ  
และจากรายการ บริหารจัดการท่ัวไป  เปนรายการ บริหารจัดการวิทยาเขตเพ่ือประสานงาน  
จํานวนเงิน  142,643.06  บาท  
 

4. สํานักงานอธิการบดี ........../ 
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4.   สํานักงานอธิการบด ี 

4.1 ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม  
จากหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงิน คาครุภัณฑ     
จํานวนเงิน  110,500  บาท  
4.2 ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม  
จากหมวดเงินคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  เปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ    
จํานวนเงิน  13,800 บาท  
4.3 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  
จากหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอย วัสดุ  เปนหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค  
และจากรายการ จัดหาวัสดุใชในงานสารบรรณ  เปนรายการ เบิกจายคาไปรษณียประจําเดือน  
จํานวนเงิน  29,690.74  บาท  

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

4.2 รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาเขตนาน  
 

จากการประชมุครั้งท่ี 7 / 2550  เมื่อวนัที่  10  กรกฎาคม  2550  ท่ีประชมุขอใหมหาวิทยาลัยรายงานความ 
คืบหนาการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร และวิทยาเขตนาน ในการประชมุครั้งนี้   บัดนี ้  รองอธิการบดีประจําวทิยา
เขตนานไดจัดเตรียมขอมลูผลการดําเนนิงานของวทิยาเขตนาน เพื่อนาํเสนอท่ีประชมุเพ่ือรับทราบ  และสําหรับวิทยา
เขตแพรนั้น ขออนุญาตนําเสนอในการประชมุครั้งตอไป    

รายงานการดําเนินงานของวิทยาเขตนาน   ดังนี้  
1. ความเปนมาของโครงการกอตั้งวทิยาเขตนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ  

ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ  
2. สภาพปจจุบันของวิทยาเขตนาน  
3. นโยบายของวิทยาเขตนาน  
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการวิทยาเขตนาน  
5. โครงการจัดการศกึษาเพ่ือผูดวยโอกาสไดเรียนในระดับอดุมศกึษา  
6. จํานวนนักศึกษาแตละโปรแกรม  
7. การจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ ความรวมมอืระหวางองคการบรหิารสวนจงัหวัดนาน และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน 
8. แหลงเรยีนรูทางวัฒนธรรมนาน  “นาน แดนสุดขอบฟา อัญญมณีแหงลานนาตะวันออก”   
9. โครงการกอต้ังวทิยาเขตนาน “เรียนท่ีนาน อยูบาน ประหยดัและปลอดภยั”  

 
มติท่ีประชมุ ......../ 
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มติท่ีประชมุ รับทราบ     และเห็นชอบ การจัดประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สัญจร  ณ  วิทยาเขตนาน  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพบปะกับนกัศึกษา บุคลากร และผูบริหารองคปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดนาน  ท่ีไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาเขตนาน  โดยมีกําหนดการในเบ้ืองตน ดังนี ้  

  เวลา  09.00 – 10.00  น.   ประชมุสภามหาวิทยาลยั  
  เวลา  10.00 – 12.00  น.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย พบปะกับผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ินจังหวดันาน  
  เวลา  12.00 – 13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวนัรวมกัน  
  เวลา  13.00 – 15.00  น.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย พบปะนกัศกึษา และบุคลากรของวทิยาเขตนาน  
 ท้ังนี ้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 

ระเบยีบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

  5.1   การดําเนนิการขอกาํหนดตําแหนงทางวชิาการ  
 

ความเปนมา จากการประชมุคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชมุ ครัง้ที่ 5 / 2550 เมื่อวันที ่ 
27  กรกฎาคม  2550  ท่ีประชมุไดพจิารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการดําเนินการขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ  2  
ประเด็น จึงขอนาํเสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพจิารณา    

ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา  
1.   พิจารณาแบบประเมินตางๆ ท่ีใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ             
และวธีิการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2550   ดังนี ้ 
 1)   แบบประเมินผลการสอน  

2)   แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
3)   แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแตงหรือเรียบเรียง / ตํารา / หนังสือ 
4)   แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย  
5)   แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแปล  

2.  พิจารณาผลการประเมนิการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
จํานวน  8  คน   ดังนี ้ 
 1)   อาจารยเสร ี  บุญกุย       อาจารยระดับ  7   

  2)  อาจารยรัชนกีร    ปญญา  อาจารยระดับ  7  
3)   อาจารยโสภา   เทพวรชัย อาจารยระดับ  7  

  4)  อาจารยสุนทร   สุขไทย  อาจารยระดับ  7  
  5)  อาจารยอมร   ชูเอียด  อาจารยระดับ  7  
  6)  อาจารย ดร.สิงหเดช   แตงจวง อาจารยระดับ  7  
 
 

7)  อาจารยพจน   ชัยอาย………/ 
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  7)  อาจารยพจน   ชัยอาย   อาจารยระดับ  6  
  8)  อาจารยสุพิชญา   โคทวี    อาจารยประจําตามสัญญา  เทียบระดับ  4   
มติท่ีประชมุ   

1.  เห็นชอบ  แบบประเมินทีใ่ชในการขอกาํหนดตําแหนงทางวชิาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ  และ
วิธีการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวชิาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  ตามเสนอ   ดังนี ้ 
 1)   แบบประเมินผลการสอน  

2)   แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
3)   แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแตงหรือเรียบเรียง / ตํารา / หนังสือ 
4)   แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย  
5)   แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแปล  

2.  อนุมัต ิแตงต้ังใหขาราชการสังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ดํารงตําแหนงทางวิชาการ                                               
     ระดับผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  7  คน  ดังนี ้  

1)  อาจารยเสรี   บุญกุย      อาจารยระดับ  7   
       ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก 

ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  27  กันยายน  2549  
  2)  อาจารยรัชนกีร    ปญญา  อาจารยระดับ  7  
        ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการบัญชี   

ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  31  กรกฎาคม  2549  
3)   อาจารยโสภา   เทพวรชัย อาจารยระดับ  7  

        ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาสถิติประยุกต  
ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  27  กันยายน  2549  

4)   อาจารยสุนทร   สุขไทย  อาจารยระดับ  7  
        ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  

ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  18  กันยายน  2549  
5)   อาจารยอมร   ชูเอียด  อาจารยระดับ  7  

        ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  27  กันยายน  2549 

  6)   อาจารย ดร.สิงหเดช   แตงจวง อาจารยระดับ  7  
        ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาฟสิกส  

ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  5  กันยายน  2549  
 
 

7)  อาจารยพจน   ชัยอาย ……./ 
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  7)  อาจารยพจน   ชัยอาย  อาจารยระดับ  6  
        ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาไฟฟากําลัง   

ท้ังนี ้ ไมกอนวันท่ี  18  กันยายน  2549  
และรับทราบ ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารยสุพิชญา   โคทวี   อาจารยประจําตาม

สัญญา  เทียบระดับ  4   คณะครุศาสตร  โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอบังคับท่ีเก่ียวของ และ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนตอไป   

ขอสังเกต มหาวิทยาลัยควรกล่ันกรองคุณสมบัติของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนการเบ้ืองตน                
กอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

 

5.2   ขออนมุัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดรูอน ปการศึกษา 2549 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2549  ในการประชุม ครั้งท่ี 7 / 2550            
เมื่อวันท่ี  5  กรกฎาคม   2550   มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  วันที่  5  กรกฎาคม   2550  จํานวน  120  คน   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา 2549  จํานวน  120  คน  ดังนี ้  
 ระดับปริญญาตร ี 
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  69 คน  
  สาขาศิลปศาสตร    จํานวน  32 คน 
  สาขาการศึกษา   จํานวน  3 คน 
  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน  15 คน 
  สาขานิติศาสตร   จํานวน  1 คน 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา 2549  จํานวน  120  คน   ตามเสนอ  
 

5.3 โครงการพัฒนาโปรแกรม MIS  
 

ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10 / 2549  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  2549  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม  MAGIC  ในวงเงิน  749,000  บาท  โดยใชงบประมาณสวนท่ีเหลือ
จากการบอกเลิกสัญญาและเงินท่ีริบจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน  963,000 บาท  และสําหรับวงเงินที่เหลือ  
214,000  บาท  ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอรายละเอียดงาน / โครงการ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

บัดนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการประสานผูที่จะพัฒนาโปรแกรม  MIS แลว จึงขอเสนอโครงการพัฒนา
โปรแกรม MIS ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา      

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ งบประมาณโครงการพัฒนาโปรแกรม MIS วงเงิน  214,000 บาท โดยใชงบประมาณสวน               
ท่ีเหลือจากการบอกเลิกสัญญาและเงินทีร่ิบจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน  963,000 บาท   

 
มติที่ประชมุ ....../ 
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มติท่ีประชุม อนุมัติ งบประมาณโครงการพัฒนาโปรแกรม MIS วงเงิน  214,000 บาท โดยใชงบประมาณสวนที่เหลือ 
จากการบอกเลิกสัญญาและเงินที่ริบจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน  963,000 บาท   ตามเสนอ  

 

5.4 กรอบวงเงินงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 3 / 2550  เมื่อวันท่ี  25  กรกฎาคม  2550  
ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ  พ.ศ.2551  และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2551  ตามเสนอ  

มอบหมายให  มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดงาน / โครงการ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตอไป  ท้ังนี ้ หนวยงานเทียบเทาคณะใหมทั้ง 4 หนวยงาน   ไดแก  โรงเรียนสาธิต  ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  และวิทยาลัยนานาชาติ  จะตองเสนอแผนธุรกิจ  ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย 

 

5.5  (ราง)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย   วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ                  
พล เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.2550  

 

ประเด็นนําเสนอ ดวยมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการประเมินเพื่อแตงต้ัง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และบัดนี้ คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการ  
ราง ขอบังคับเรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอ (ราง)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.2550   ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา     

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ.2550  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให ถอนการพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.2550  

  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกเนื้อหาของขอบังคับใหถูกตอง   
ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรเตรียมการเรื่องการออกขอบังคับเก่ียวกับองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ ก.บ.ม. ดวย. 
 

5.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550  
 

ความเปนมา เพ่ือใหการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดลอม  เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ โดยมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550  ตอท่ีประชุม   

 
ประเด็นนําเสนอ ....../ 
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง กําหนดคาธรรม เนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง กําหนดคาธรรม เนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550   ตามเสนอ    
 

ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

  6.1   กําหนดการจัดงานมทิุตาจิตผูเกษยีณอายุราชการ  ประจาํป 2550  
 

ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2550  ในวันพุธท่ี  26  กันยายน  
2550  ณ  หอประชมุมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ซึ่งในป 2550 นี ้ มีขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ
ท้ังสิ้น จํานวน  11  คน  รายชือ่ดังนี้    

1.  ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย       หาญสมบัติ คณะครศุาสตร      
2.  อาจารยมาลี   คลายชม  คณะครศุาสตร 
3.  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
4.  รองศาสตราจารยปญญา  สุขแสน  คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
5.  อาจารยสุทธิน ี   จันทรรัตน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
6.  อาจารยอุมาพร   กุหลาบ  คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
7.  ผูชวยศาสตราจารยสจุนา คีรวีัลย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
8.  ผูชวยศาสตราจารยยอดกมล เทพธรานนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
9.  ผูชวยศาสตราจารยพลอย เจริญสุข  คณะวิทยาการจัดการ 
10.  อาจารยวรีวุฒ ิ  พรหมมา คณะเกษตรศาสตร 
11. นางสาวฐาปน ี  มั่นจันทร ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

มหาวิทยาลัยจึงขอเรยีนเชญิกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน รวมเปนเกียรติในงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ
ราชการ  ประจําป 2550   ในวนัดงักลาว  

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

6.2   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  9 / 2550  
 

 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  9 / 2550                                  
ในวันพฤหัสบดีท่ี  27  กันยายน   2550   เวลา  09.30   น.  ณ  หองประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 5  อาคารภมูิราชภฏั   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ท่ีประชมุ รับทราบ     
 

ปดประชุม ....../ 
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ปดประชมุ   เวลา  15.00  น.   
 
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
                

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชมุ  
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1.  ผูชวยศาสตราจารยสิทธชิัย       หาญสมบัติ  คณะครุศาสตร      
2.  อาจารยมาล ี   คลายชม  คณะครุศาสตร 
3.  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
4.  รองศาสตราจารยปญญา  สุขแสน  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.  อาจารยสุทธิน ี   จันทรรัตน  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
6.  อาจารยอมุาพร   กุหลาบ   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
7.  ผูชวยศาสตราจารยสจุนา  คีรีวัลย   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
8.  ผูชวยศาสตราจารยยอดกมล เทพธรานนท  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
9.  ผูชวยศาสตราจารยพลอย  เจริญสุข  คณะวิทยาการจัดการ 
10.  อาจารยวีรวุฒ ิ   พรหมมา  คณะเกษตรศาสตร 
11. นางสาวฐาปน ี   มั่นจนัทร  ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 


