
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 9 /2550  

วันท่ี  27  กันยายน  2550  
ณ   หองประชมุสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  

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

1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี   
3. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
4. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       
5. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                      
6. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
7. นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
8. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                       
9. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
10. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
11. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
12. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
13. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
14. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา  
15. ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                         

 
รายนามผูไมมาประชมุ   

1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                        
2. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                    
3. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
4. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                    
5. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                   
6. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
7. นายวรีะ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        

 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชมุ ……/ 
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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 
 

1.1 อธิการบดี รายงานการเดินทางไปแลกเปล่ียนวฒันธรรม  ณ  ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
 

อธิการบดีรายงานใหท่ีประชุมทราบวา  สืบเนื่องจากกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดจัด 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง วันท่ี  18 – 23  
กันยายน  2550  โดยมีการนําคณะผูบริหารและนักศึกษา รวมเดินทางไปเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของประเทศไทย และจังหวัดอุตรดิตถ ไปจัดแสดง จากนั้น ในวันที ่ 23 – 25  กันยายน  2550  อธิการบดีพรอมดวย
รองอธิการบดีฝายบริหารฯ และผูชวยอธิการบดี อาจารย ดร.ภาณุ  สิทธิวงศ  ไดเดินทางไปเจรจาประสานงาน เรื่อง
การรับนักศึกษาจีนมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ณ  นครหนานหนิง  สําหรับรายละเอียดตางๆ มหาวิทยาลัย
จะประสานคณะเพื่อเตรียมการดานหลักสูตรและผูสอน ตอไป  
 จากนั้น ในวันท่ี  17 – 18  ตุลาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในฐานะผูประสานงานดาน MOU 
กับ  University of North Texas  จะนําอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  35  แหง  ไปศึกษาดูงาน  ณ  University of North 
Texas  โดยมีวัตถุประสงค   ดังนี้    

1. เพ่ือกระชบัและเชื่อมความสมัพันธไมตร ีดานความรวมมอืทางวชิาการ  
2. เพ่ือสรางเครือขายและพันธมิตรทางดานการศกึษา  
3. เพ่ือใหบุคลากรของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  35  แหง  ไดมโีอกาสเขารวมการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพตนเองและนาํมาประยกุตใชกับหนวยงาน 
 

ท่ีประชมุ รับทราบ  
 
 

1.2   ความคืบหนา /............ 
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1.2 ความคืบหนาการขอหารือปญหาขอกฎหมายเก่ียวกบัวาระการดํารงตําแหนงคณบด ี 

คณะเกษตรศาสตร 
 

รองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  รายงานความคืบหนาการขอ              
หารือปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงคณบดี คณะเกษตรศาสตร  วา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย                
ไดอภิปรายในเรื่องวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ออกหนังสือขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงคณบดี คณะเกษตรศาสตร  ตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกา   ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบรอย
แลวนั้น   และจากการประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ไดขอมูลวาคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณา
ขอหารือดังกลาว และมีความเห็น สรุปไดดังนี ้ 

ประเด็นท่ี  1  ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแลว  นายวีรวุฒ ิ พรหมมา สามารถดํารงตําแหนงคณบดี                
คณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยูอีกไดหรือไม  คณะกรรมการกฤษฎีกาใหขอมูลวา การเกษียณอายุ
ราชการยังมิใช เหตุที่ทํ าใหพนจาก ตําแหนงคณบดี  ตามมาตรา  30 ประกอบกับมาตรา  38  วรรคหนึ่ ง                              
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  กําหนดไวอีกดวย ดังนั้น  ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแลว                  
นายวีรวุฒิ   พรหมมา  จึงสามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระได  

ประเด็นท่ี  2   ถาสามารถดํารงตําแหนงตอไปได มหาวิทยาลัยจะตองจายคาตอบแทนอยางไรและ                       
ตองประเมินผลการปฏิบัติงานกอนหรือไม  คณะกรรมการกฤษฎีกาใหขอมูลวา เมื่อนายวีรวุฒิ  พรหมมา ไดปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงคณบดีใหแกมหาวิทยาลัย  ยอมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.2538  และอาจไดรับคาตอบแทน
อื่นเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอีกก็ได  สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  ยอมเปนไปตามขอบังคับ               
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  

   

  ท้ังนี ้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จะมีหนงัสือแจงตอมหาวิทยาลัยอยางเปนลายลักษณอกัษรตอไป 
 

 ท่ีประชมุ  รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  8 / 2550 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2550 เมื่อวันท่ี 16 
สิงหาคม  2550   จํานวน  11  หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน   
การประชุม  

 
 

มติท่ีประชุม /........ 
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มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี  8 / 2550   เมื่อวันท่ี  16  สงิหาคม  2550  โดยใหมีการแกไข  ดังนี ้

1)  วาระที่  3.1  ความเปนมา ใหเพ่ิมเติมเนื้อหากอนวรรคสองของความเปนมา  วา “หลังจากท่ีไดมีการสรุปโปรแกรม
การศกึษาดูงาน ท่ีประชมุไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง วาการไปศกึษาดูงานจะมผีลตอการดําเนนิงานของ
มหาวิทยาลัยและความรูสึกของคณาจารย  จึงควรจัดสรรงบประมาณและกําหนดชวงเวลาการศึกษาดูงานใหแก
คณาจารยดวย”  
2)  วาระที่  3.1  ใหตัดเนื้อหาขอเสนอแนะ ขอ 2 ออกท้ังหมด  
3)  วาระที่  5.1  มติท่ีประชมุ ขอ 2 ใหแกไขเปน “อนมุัติ แตงต้ังใหขาราชการสงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ               
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  7  คน  ดังนี”้   
4)  วาระที่  5.4  มติท่ีประชมุ ใหแกไขเปน “มอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดงาน / โครงการ เสนอตอ          
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  ท้ังนี้  หนวยงานเทียบเทาคณะใหมท้ัง 4 หนวยงาน   ไดแก  โรงเรียนสาธิต  
ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี และวทิยาลัยนานาชาติ  จะตองเสนอแผนธรุกิจ  ประกอบ              
การพจิารณาของสภามหาวทิยาลัยดวย”    
 

ขอเสนอแนะ  1. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรจับประเด็น และเก็บรายละเอยีดการอภิปรายใหละเอยีด  วาผูอภิอปราย               
ไดเสนอประเด็นการอภิปรายอยางไรบาง  

  2. การแกไขรายงานการประชมุ เปนการแกไขเพ่ือใหถูกตองตามท่ีเปนไป  ไมจําเปนตองบันทึกทุกคําพูด            
ท่ีไดมีการอภิปราย  

 

ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

3.1 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทยีบเทาคณะ  
ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  

 
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2550  ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามกระบวนการ

สรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  รายละเอียด             
ความทราบแลวนั้น   

บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ไดออกประกาศ                
ฉบับท่ี 10 / 2550  เรื่อง  ข้ันตอน  วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติแลว  รายละเอียดดังนี ้ 

  วันท่ี  12 – 21  กันยายน  2550    เปดรับสมัครและเปดรับการเสนอชื่อ  
  วันท่ี  27 – 28  กันยายน  2550     คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 

        และผูไดรับการเสนอชื่อ  
 

วนัท่ี  2  ตุลาคม /.......... 
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  วันท่ี  2  ตุลาคม  2550  ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบ และออกหนังสือทาบทาม 
  วันท่ี  5  ตุลาคม  2550   ผูสมัครและผูตอบรับการทาบทามสงแบบประวัติสวนตัวและ 

แผนกลยุทธในการบริหารหนวยงาน 
วันท่ี  10  ตุลาคม  2550   คณะกรรมการสรรหาสัมภาษณผูเขารับการสรรหาและรับฟง 

แผนกลยุทธในการบริหารหนวยงาน 
วันท่ี  11  ตุลาคม  2550   พิจารณาความเหมาะสมของผูเขารับการสรรหา และจัดทําบัญช ี

รายชื่อ ไมนอยกวา 2 รายชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัย  
  วันท่ี   31  ตุลาคม  2550    สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อและ 

แตงตั้ง  
 

 ท่ีประชุม รับทาบ  
 

3.2 (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  การกําหนดตาํแหนงทางวชิาการ 
ของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550  และ  

        (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทน  
        รายเดอืนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงของพนกังานสายวชิาการผูดํารงตําแหนงทางวชิาการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 8 / 2550  ท่ีประชุมไดมีมติรับทราบผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ของ
นางสาวสุพิชญา   โคทวี   อาจารยประจําตามสัญญา  เทียบระดับ  4   คณะครุศาสตร  และไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอบังคับท่ีเก่ียวของ และพิจารณากําหนดคาตอบแทน 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจสอบขอบังคับที่เกี่ยวของแลว  และไดดําเนินการจัดทํา  (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550  และ  (ราง)  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง อัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือน   
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ  ขอความเห็นชอบ  
1.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550    
2.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง อัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 
 
 

มติที่ประชมุ /........... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

1.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550    
2.  ใหแกไขชื่อประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เปน   ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง อัตรา 
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงาน                
สายวิชาการผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และใหแกไขผูลงนามเปนศาสตราจารยเกษม  
จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
 มอบหมายให  มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูล และแกไขกําหนดวันท่ีมีผลบังคับใชใหครอบคลุม  

ขอเสนอแนะ 1.  มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบวา นางสาวสุภิชญา   โคทวี  อาจารยประจําตามสัญญา เทียบระดับ 4  
สังกัดคณะครุศาสตร   ไดยื่นเรื่องเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ต้ังแตเมื่อใด  เพ่ือมิใหเกิดการเสียสิทธิในการไดรับคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง  
 จากขอมูลการอภิปราย  ไดเนื้อความวา ณ วันที ่ 10  มกราคม  2549  นางสาวสุภิชญา   โคทวี  ไดสงเอกสาร 
ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีขอบังคับใดๆ ใหคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีจะพิจารณา
ไดวา นางสาวสุภิชญา   โคทวี  มีคุณสมบัติไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนง  จากนั้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดสงเรื่อง
กลับมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และครั้งสุดทายท่ี นางสาวสุภิชญา   โคทวี  ไดยื่นเรื่องตอคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น  จากการตรวจสอบขอมูลกับเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ                  
ไดขอมูลวาประมาณเดือนสิงหาคม หรือกันยายน  2549  ดังนั้น  การกําหนดผลบังคับใชขอบังคับ และประกาศ                    
ในวันที ่ 1  พฤษภาคม  2549  จึงมีความเปนไปได  
 2.  มหาวิทยาลัยควรเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง ในปงบประมาณ 2551 เนื่องจากยกเลิกระดับซ ี                  
จึงมีกฎหมายใหมท่ีเกี่ยวของกับเงินเดือนและการจายคาตอบแทน  ฉบับใหมออกมาอีก  3  ฉบับ  ขอใหมหาวิทยาลัย
ติดตามความเคลื่อนไหวกฎหมายดังกลาวดวย   
 3.  เมื่อมหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล มหาวิทยาลัยตองบริหารตามรายไดท่ีไดรับ และในอนาคตมหาวิทยาลัย               
ตองออกนอกระบบ จึงควรมีการระดมความคิดในเรื่องเงินเดือนและคาตอบแทนใหม   
 4.  มหาวิทยาลัยควรตระหนักดานการมององคกร   มหาวิทยาลัยจะทําอยางไรใหเกิดการมองเห็นภาพรวม                  
ขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร  
 

จากการประชุมครั้งที่ 7 / 2550  เมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2550  ที่ประชุมขอใหมหาวิทยาลัย รายงาน             
ความคืบหนาการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร   

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตแพร  จึงขอรายผลการดําเนินงานของวิทยาเขตแพรตอท่ีประชุม   
เพ่ือรับทราบ  สรุปรายงานการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร ดังนี ้  
 

1. ประวัติความเปนมา /........ 
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1. ประวัติความเปนมา  ท่ีต้ังและอาณาเขต   
2. สภาพปจจุบัน  ขอมลูบุคลากร  จํานวนหลกัสูตรและโปรแกรมวชิาท่ีเปดสอน ประจําป 2550  จํานวนนักศึกษา

ภาคปกติ  จํานวนนกัศกึษาภาคพิเศษ  และงบประมาณป  2550  
3. ปรัชญา วิสัยทศัน พันธกิจ  จุดมุงหมาย วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและแผนงานเพ่ือพฒันาวทิยาเขตแพร  
4. ผลการดําเนินงานตามภารกิจ  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (การบริหารจัดการ การจัดการเรยีนการสอน) 

งานวจิยั   และการใหบริการวิชาการแกสังคม  
5. สรุปผลการประเมนิตนเอง ตามตัวชีว้ัดของ กพร.  
6. ปญหา ขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานในป 2551   
 

ท่ีประชมุ  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

5.1   ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดรูอน  ปการศึกษา 2549 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2549  ในการประชุม ครั้งท่ี  8 / 2550   
เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม   2550    มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  วันท่ี  17  สิงหาคม   2550  จํานวน  22  คน    

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา  2549  จํานวน  22  คน  ดังนี ้  
  ระดับปริญญาตร ี 
   สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  5 คน  
   สาขาศิลปศาสตร    จํานวน  11 คน 
   สาขาการศึกษา   จํานวน  2 คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน  4 คน 
มติท่ีประชมุ อนุมัติ ปรญิญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดรูอน ปการศกึษา  2549  จํานวน  22  คน  ตามเสนอ  
 

5.2 ขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  
ปการศึกษา 2549                                                     

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา  2549              
ในการประชุม  ครั้งที่  8 / 2550  เมื่อวันที ่ 17  สิงหาคม   2550   มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันท่ี  7  สิงหาคม    2550    
จํานวน  66  คน    

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศกึษา 2549  
 จํานวน  66  คน  ดังนี ้  
 

ครศุาสตรบณัฑิต /....... 
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  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาการบริหารการศึกษา    จํานวน  7 คน  
   สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนท่ัวไป)  จํานวน  9 คน 
   สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนคณิตศาสตร) จํานวน  4 คน 
   สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ) จํานวน  3 คน 
   สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา   จํานวน  2 คน 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน   จํานวน  13 คน 
   สาขาภาษาอังกฤษ     จํานวน  12 คน 
   สาขาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)    จํานวน  4 คน 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท        จํานวน  5 คน 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาชีพครู          จํานวน 7 คน  
มติท่ีประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549  
 จํานวน  66  คน  ตามเสนอ  
 

5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2549  เมื่อวันท่ี  11  มกราคม  2549 ท่ีประชุมไดมีมติ
อนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสงเอกสารหลกัสูตรไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีขอสังเกตเก่ียวกับคุณวุฒิของอาจารย    
ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2548 ที่ระบุวา “ขอ 9 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ                       
กับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย  2 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได” 

ดังนั้น  ผูประสานงานหลักสูตรจึงปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ เพ่ือใหมีคุณวุฒิ
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   ซึ่งขอมูลดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ในคราวการประชุมครั้ ง ท่ี   9  / 2550   เมื่อวันที่   14  กันยายน   2550  แลว                                 
อนึ่ง ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการดังกลาว ท่ีประชุมเห็นชอบใหปรับแก ขอ  13  จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับและ
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบการศึกษา  ป 2550, 2551, 2552  และ 2553  จาก 90 คน  แกไขเปน  30  คน     

 
ประเด็นนําเสนอ /......... 
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การปรับแกขอมลูอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยพิเศษ  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  
 สาขาศิลปกรรม และการปรับแกขอมลูจาํนวนนกัศกึษาท่ีจะรับและจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบการศึกษา                 
 ป 2550, 2551, 2552  และ 2553   
มติท่ีประชมุ เห็นชอบ การปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  
 สาขาศลิปกรรม และการปรับแกขอมลูจํานวนนกัศกึษาท่ีจะรับและจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบการศึกษา                 
 ป 2550, 2551, 2552  และ 2553  ตามเสนอ  
 

5.4 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  

 

ความเปนมา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 6 / 2550  เมื่อวันท่ี  
24  สิงหาคม  2550  ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว มีมติเห็นชอบให
ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน  2  ราย  เปนผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ   

ประเด็นนําเสนอ   ขออนุมัติ แตงตั้งใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  2  ราย   ดํารงตําแหนงทางวิชาการ               
ระดับผูชวยศาสตราจารย  ดังนี้   

 1.  นางสาวสิริเนตร     วรรณจักร  อาจารย ระดับ  7   
 2.  นางศศิพร    สุดใจ   อาจารย ระดับ  7  
มติท่ีประชุม “อนุมัติ  แตงต้ังใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  2  ราย  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ               

ระดับผูชวยศาสตราจารย  ตามเสนอ ดังนี ้    
 1.  นางสาวสิริเนตร     วรรณจักร  อาจารย ระดับ  7     
      ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย  
     ในสาขาวิชาการบัญช ี  ท้ังนี้  ไมกอนวันที ่ 26  กันยายน  2549  
 2.  นางศศิพร    สุดใจ   อาจารย ระดับ  7  
       ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย  
       ในสาขาวิชาการบัญช ี ทั้งนี ้ ไมกอนวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2548 
 

5.5  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  
 

ความเปนมา จากการประชมุคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4 / 2550  เมื่อวนัท่ี  19  กันยายน   2550  
ท่ีประชุมไดมีมติเหน็ชอบในหลักการงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2551 และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551   
และงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2551   

 
ประเด็นนําเสนอ /........ 
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ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัต ิ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ซึง่มรีายละเอียดงาน / โครงการ  

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น   204,018,100  บาท (สองรอยสีล่านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึง่รอยบาทถวน) 
มติท่ีประชมุ  อนุมัติ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ซึ่งมรีายละเอยีดงาน / โครงการ  

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  204,018,100  บาท (สองรอยสี่ลานหนึ่งหมื่นแปดพันหนึง่รอยบาทถวน)  ตามเสนอ    
ขอสงัเกต  1.  คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงของรองอธิการบดีประจาํวทิยาเขตแพร และรองอธกิารบดีประจํา               

วิทยาเขตนานไมเทากัน  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการปรบัแกขอมลูใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
  2.  ในปงบประมาณ พ.ศ.2552  มหาวิทยาลัยจะจัดทําระบบงบประมาณใหม โดยจะคิดเปนสดัสวนตาม

รายได / คาใชจาย  โดยจะนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป   
  3.  การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานผูผลิตบัณฑิตหลักในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดรับการจัดสรร

งบประมาณนอยกวาหนวยงานบางหนวยงาน  
  4.  ในปงบประมาณตอไป ขอใหนาํเสนอขอมลูของปท่ีผานมา เพ่ือสามารถเปรยีบเทียบการจัดสรร

งบประมาณในแตละปได   
  5.  วิธีการนําเสนอ ควรนําเสนอผานทางจอภาพเพ่ือคณะกรรมการจักไดสามารถพิจารณาไปพรอมกัน 

 

5.6  กรอบอัตรากําลังสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ  
 

ความเปนมา เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 20  แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2547  ขอความวา  

“ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนงและจํานวน 
ของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษาท่ีพึงมใีนสถาบันอดุมศึกษานั้น รวมท้ังภาระหนาที่ความรับผดิชอบ          
ของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละ  4  ป โดยตองคํานงึถึงความมีประสทิธิภาพความไมซ้ําซอน 
ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ.  กําหนด”  

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอกรอบอัตรากําลังสายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถตอท่ีประชมุเพ่ือ
พิจารณา     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
มติท่ีประชมุ  1.  อนุมัต ิกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

2.  เห็นชอบให  สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน  เปนหนวยงานอยูภายใต  
สํานักงานอธิการบดี   สวนการบริหารจัดการนั้น  มอบหมายให อธิการบดีเปนผูพิจารณา  
 
 
 

3.  เห็นชอบให /......... 
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3.  เห็นชอบให ปรับแกขอมูล  ดังนี ้ 

1)  โครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานภายในตามมติของสภามหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                 
                                  ใหเพ่ิม   กรอบ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” บนกรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

2)  ใหเพ่ิมกรอบ “สํานกังานวจิยัพัฒนาผลิตภัณฑชมุชน” ภายใตกรอบสํานักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร  
3)  ใหเพ่ิมเติมกรอบ  “กองศิลปวัฒนธรรม” ภายใตกรอบสํานักงานอธิการบดี     
4.)  ใหเพ่ิมกรอบ “สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน” ภายใตกรอบสํานักงาน 
       อธิการบด ี 

ขอสงัเกต 1.  เพื่อใหเกิดความชัดเจน มหาวิทยาลัยควรเสนอเรือ่งเพ่ือขอจดัตั้งสํานกังานคณะกรรมการมาตรฐาน 
คุณภาพและตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

2. กรอบตาํแหนงของแตละหนวยงานไมเทากัน ขึ้นอยูกับจํานวนนกัศึกษา  ดังนั้น  ตําแหนงนักวชิาการ 
บางตําแหนงจะปรากฏในบางหนวยงานเทานั้น   

3.   หนวยงานภายในมหาวทิยาลัย  และหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยท่ีจัดต้ังใหม ควรมีกรอบอัตรา
ตําแหนงนกัวชิาการการเงินและบัญชีดวยหรือไม  
 

5.7 (ราง)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ.2550  

 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการประเมินเพ่ือแตงต้ัง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึน้ และบัดนี ้คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการราง
ขอบังคับเรียบรอยแลว  จึงขอนาํเสนอ (ราง)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ.2550  ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาใหดํารงตําแหนงสงูข้ึน  พ.ศ.2550  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสงูขึ้น  พ.ศ.2550   ตามเสนอ   

 

5.8   (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ  พ.ศ.2550  

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชมุ ครัง้ท่ี 6 / 2550 เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2550  ที่ประชมุไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยทบทวน  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  พ.ศ.2550  ซึ่งใหขอเสนอแนะในการทบทวน ดังนี้   

 
1. ควรตัดคําวาพ่ึงออก /........ 
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  1.    ควรตัดคําวาพึงออก หรอืไม 

2. ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาจรรยาบรรณตอตนเอง  ลงในขอบังคับดวย 
3. การกระทาํผิดจรรยาบรรณในขอบังคับนี้ กําหนดวาเปนการกระทาํผิดวินยัและใหดําเนินการ 

ทางวินัยแกขาราชการผูนั้น ควรระบุใหชัดเจนวาการกระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทาํผิดวินัย หรือการ
กระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทําผิดวนิัยรายแรง  

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาตามขอเสนอแนะดงักลาวแลว  จึงขอนาํเสนอ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2550   ตอท่ีประชมุเพ่ือพจิารณา 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2550  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
พ.ศ.2550  ตามเสนอ  

 

5.9   (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน   
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550      

 

ความเปนมา จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 6 / 2550  เมื่อวันท่ี  29 มิถุนายน  2550 ท่ีประชุมเห็นชอบ 
ใหแตงต้ังคณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรอง (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ  วาดวย ระบบ หลักเกณฑ 
และวธีิการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ พ.ศ.2550 รายละเอียดความทราบแลวนัน้  

บัดนี้ คณะอนกุรรมการดังกลาว  ไดดําเนนิการประชมุเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแลว ในการประชมุ ครัง้ท่ี            
1 / 2550 เมื่อวันท่ี  8  สิงหาคม  2550 และครั้งท่ี 2 / 2550 เมื่อวนัที่  14  สิงหาคม  2550  จงึขอนาํเสนอ (ราง)  
ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ  วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวธิีการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550   ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  ระบบ หลักเกณฑ และวธีิการประกันคณุภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550  

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ   ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550   และใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
1) หมวด 3 ขอ 8 วรรคแรก  ใหเพิ่มเติม  “ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ................คณะกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย คัดเลือก
กันเองคนหนึ่ง  คณบดีคัดเลือกกันเองคนหนึง่ ...............และนกัวชิาการคุณภาพการศึกษา” 

2) หมวด 3 ขอ 8 ใหตัดขอความ “ในกรณท่ีีอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีพนวาระในตาํแหนงกอนพน 
วาระคณะกรรมการนี้  ใหท่ีประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ” ออกท้ังหมด  
 

5.10 / .......... 
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5.10 (ราง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑการจายเงนิคาตอบแทนการตรวจอาน 
และพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวิจยั  

 

ความเปนมา ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดทํา (ราง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑการ
จายเงินคาตอบแทนการตรวจอานและพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวจิยั เรยีบรอยแลว จึงขอนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา    อนึ่ง  (ราง)  ประกาศดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย              
ในคราวการประชมุครัง้ท่ี 5 / 2550 เมื่อวนัท่ี  30  สิงหาคม  2550  เรียบรอยแลว    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง  หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการตรวจอาน
และพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวจิยั  

มติท่ีประชมุ เห็นชอบ  ประกาศสภามหาวทิยาลัย เรือ่ง  หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการตรวจอานและพิจารณา
คัดเลอืกบทความและงานวจิยั   ตามเสนอ  

 

5.12    (ราง)  ขอบังคบัมหาวิทยาลยั  วาดวย  การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2550  
 

ความเปนมา ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ  วาดวย  การศกึษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ.2550  เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และเปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2548   

โดยไดเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจํามหาวทิยาลัย สมยัสามัญ ครัง้ท่ี 4 / 2550  เมื่อวันท่ี  
7  สิงหาคม  2550  และไดมอบใหงานนิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ  จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 8 / 2550  วันท่ี  17  สิงหาคม  2550  และครั้งท่ี 9 / 2550  วันที ่ 14  กันยายน  2550  ซึ่งคณะกรรมการสภา
วชิาการไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการขอบังคับดังกลาวเรียบรอยแลว  จงึขอนาํเสนอ (ราง) ขอบังคับ ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2550  
มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การศกึษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2550  ตามเสนอ  
 

ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

 การดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ดวยรองศาสตราจารยปญญา   สุขแสน  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
ไดเกษยีณอายรุาชการลงเมื่อวนัที่  30  กันยายน  2550  ซึง่รองศาสตราจารยปญญา   สุขแสน  ไดแจงความประสงค 
ขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดําเนินไปอยางตอเนื่องและมีประสทิธิภาพ  มหาวิทยาลัยจงึขออนญุาตดําเนนิการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทดแทนตําแหนงท่ีวางลง   

 

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับฯ ตอไป  
6.2 / …….. 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากคณาจารยประจํา หมดวาระการดํารงตําแหนง  
 

เนื่องดวย ผูชวยศาสตราจารยโศรตรยี   จุฑานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา                   
จะเกษยีณอายรุาชการ วันท่ี  30  กันยายน  2550  ซึ่งหมายความวาผูชวยศาสตราจารยโศรตรยี   จุฑานนท                           
ตองพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําดวย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยวามหาวิทยาลัย
ตองดําเนินการเลือก เพ่ือใหไดบุคคลทดแทนอตัราผูเกษยีณดังกลาวหรือไม  

มติท่ีประชมุ   เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา จะหมดวาระลงในวันที ่ 9  ธันวาคม  2550   
 ดังนั้น  ท่ีประชมุจงึเหน็สมควรใหคณะกรรมการท่ีเหลืออยูปฏบัิติหนาท่ีตอไปจนกวาจะครบวาระ  

ในการนี ้ ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท  ไดกลาวลา พรอมกับมอบพวงมาลัยดอกมะลิและ               
กลาวขอขมานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน  พรอมกับไดใหแงคิดตอสภามหาวทิยาลัย 
วาจะกระทําสิ่งใดขอใหมีความสุขุม รอบคอบ ซือ่สตัยสจุริต เสียสละ และเสมอภาค ยุติธรรม    

ท้ังนี้  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรยี   จุฑานนท  ไดนาํคอมพวิเตอร Notebook   ที่มหาวิทยาลัยไดแจกให              
คืนไวที่ฝายเลขานุการ สํานักงานอธิการบดีเรียบรอยแลว    

จากนั้น  นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูทรงคุณวฒุิ  ผูแทนผูบริหาร และ
ผูแทนคณาจารยประจํา  ไดกลาวแสดงความรูสึกตอ ผูชวยศาสตราจารยโศรตรยี   จุฑานนท  ตามลําดับ 

 

 ท่ีประชมุ รับทราบ  
 

6.3   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  10 / 2550  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  (สัญจร) ครั้งท่ี  10 / 2550                                  
ในวันพุธท่ี  31  ตุลาคม   2550   เวลา  09.00   น.  ณ  หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน   

 จังหวัดนาน  
 

 ท่ีประชมุ รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ  
 

ปดประชมุ   เวลา 16.00  น.   
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
                

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชมุ  
 
หมายเหต ุ   รายงานการประชุม วาระที่  5.11  ไมสามารถเปดเผยได  
 


