
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1/2551 

วันท่ี  24   มกราคม  2551  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน  5  
.................................................................. 

รายนามผูมาประชุม 
1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายก  
3 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี                                                                  
4 นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
5 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาล ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
6 นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
7 อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                       
8 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
9 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

10 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
11 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        
12 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        
13 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจาํ  
14 อาจารยเสร ี แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจาํ 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรีชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                      

รายนามผูไมมาประชุม  
1 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ    
2 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3 นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ      
4 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
5 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
6 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
7 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

รายนามผูเขารวมประชุม     
1. นายพรไชย      สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ  
2. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3. นางสาววาสนา ผูบุญ  ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 
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เปดประชุม   เวลา  14.00  น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลยักลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ         
วาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1   ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 

สืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยจรูญ  คําทิพย  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดลาออกจากตําแหนง ทําใหตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร วางลง 1 อัตรา ความละเอียดทราบแลวนั้น   

ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ  
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 11/2550  เม่ือวันท่ี   26  พฤศจิกายน  2550   เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือประกาศผลการเลือก  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยกฤดา  ชุมจันทรจิรา   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 และขออนุญาตให ผูชวยศาสตราจารยกฤดา  ชุมจันทรจิรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  

มติท่ีประชุม อนุญาต และเห็นชอบตามเสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  12/2550  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2550 เม่ือวันท่ี 20    
ธันวาคม    2550  จํานวน  11   หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  12/2550   เม่ือวันท่ี  20    ธันวาคม    2550    โดยใหมีการแกไข ดังนี้  
1. วาระท่ี  1.3  วรรคสอง ใหแกไขเปน “ในการนี้  …………..ท่ีประชุมมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ดําเนินการใหไดมาซึง่ขาราชการ จํานวน  1  รายชือ่  เพ่ือแทนผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท  
ดังกลาว”  
2. วาระท่ี  3.1  มติท่ีประชุม ใหแกไขเปน  “มติท่ีประชุม  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอยางรอบคอบ และ 
ไมไดขัดแยงเรื่องคุณวุฒิและวัยวุฒิ  แตเพ่ือความเหมาะสม จึงมีมติแตงต้ังให นายพิสุทธิ์  ศรีจันทร  รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ท้ังนี้   ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป”     

 3. วาระท่ี  3.2  มติท่ีประชุม  ใหแกไขเปน  “มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกประกาศใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ”  

 
4. วาระท่ี  4.1 /........ 
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 4.  วาระท่ี  4.1  ใหเพ่ิมเติมเนื้อหาขอเสนอแนะของประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  

“1. มหาวิทยาลยัควรมีหนวยสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม  
 2. มหาวิทยาลยัควรเนนเรือ่งการวิจัยและกระบวนการสอน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหแกมหาวิทยาลยั” 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1  พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ชาวตางประเทศ  พ.ศ.2551  

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี  12/2550  เม่ือวันท่ี  20  ธันวาคม  2550  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ  พ.ศ.2550 และได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการ โดยใหศึกษาระเบียบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ประกอบดวย  ท้ังนี้  หากกรรมการทานใดมีขอเสนอแนะใหสงขอมูล ท่ีรองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตอไปนั้น  บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการแลว  จึงขอ
นําเสนอ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ  พ.ศ.2551 
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา     

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลยั 
ชาวตางประเทศ  พ.ศ.2551  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ วาดวย การจางพนักงานมหาวิทยาลยัชาวตางประเทศ              
พ.ศ.2551  โดยใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้   

 1.  ขอ 2 ใหแกไขเปน “ระเบียบนี้ใหใชบังคบัต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2550  เปนตนไป” 
2.  ขอ 5 ใหแกไขเปน “ลักษณะงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ  ประกอบดวยภาระงานหลักตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลยัท่ีเทียบไดกับการสอนไมนอยกวา 14  คาบตอสัปดาห” 
3.  ขอ 7 (3) ใหแกไขเปน “(3)  เม่ือหนวยงานนั้นไดรับความเห็นชอบแลว ใหกรรมการตามขอ  8  ดําเนินการสรรหา
และคดัเลอืกบุคคลท่ีจะจางเปนพนักงานมหาวิทยาลยัชาวตางประเทศตอไป” 
4.  ขอ  8  ใหเพ่ิมเติมคณะกรรมการพิจารณาการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานมหาวิทยาลยัชาวตางประเทศ ซึง่
ประกอบดวย  

(1)  ผูท่ีอธกิารบดีมอบหมาย    เปนประธาน   
(2)  หัวหนาหนวยงานท่ีเกีย่วของ  1  คน   เปนกรรมการ 
(3)  อาจารยหรอืบุคลากรของมหาวิทยาลยั ท่ีมีประสบการณเกีย่วกับงานท่ีจะจาง   เปนกรรมการ    
(4)  ผูอํานวยการวิทยาลยันานาชาติ    เปนกรรมการ   
(5)  หัวหนาฝายวิเทศสัมพันธ  เปนกรรมการและเลขานุการ   
 
 

5. ขอ  11 /...... 
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5.  ขอ  11  ใหเพ่ิมเติมเนือ้หาในวรรคสอง เปนดังนี้ “ อนึ่ง  อัตราเริ่มตนของคาจางพนกังานมหาวิทยาลัยชาว
ตางประเทศ  นอกเหนอืจากพิจารณาตามคุณวุฒิแลว ใหพิจารณาจากประสบการณและผลงาน โดยใหเปนไปตาม              
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาการสรรหาและคัดเลอืกพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศ หรือมหาวิทยาลัยกําหนด” 
6.  ขอ  12  ใหแกไขเพ่ิมเติม (6) และ (7)  เปน  “(6) คาเชาท่ีพัก  และ  (7) สิทธอิื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  
7.   ขอ  12  วรรคสอง  ใหแกไขเปน “หลกัเกณฑเกี่ยวกับสิทธติาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั                 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล”  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1 การดําเนนิการสรรหาคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  
2550  บัดนี้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ              
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ.2547  แลว โดยไดออกประกาศและ
บันทึก  ดังนี้  

1.  ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2551 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  
 2.  ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี  2/2551 เรือ่ง บัญชรีายชื่อผูมีสิทธเิสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑติวิทยาลยั   

  3. บันทึกขอความ  เรื่อง การรวมเสนอชื่อและ / หรอื สมัครเขาสูตําแหนงคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  
 ในการนี้  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดชี้แจงกระบวนการในการสรางความเขาใจ
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผานหัวหนาสวนราชการและผูเกี่ยวของ   และไดขอหารือนายกสภามหาวิทยาลัยและ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง  การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดอภิปรายอยางกวางขวาง   และมีขอเสนอแนะสรุปไดวา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถตองการ มีหนาท่ีเปนผูประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และอํานวยการในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กํากับดูแลงานดานธุรการและการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกําหนด       

มติท่ีประชุม รับทราบ  และเห็นชอบ การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย  ตามท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ 

 

 
 

4.2 กําหนดการ /........ 
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4.2 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบณัฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                              

ประจําปการศึกษา 2549 – 2550  
 

อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวา  สํานกัพระราชวังไดแจงหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
บัณฑติมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ   ประจําปการศึกษา  2549 – 2550   ระหวางวันท่ี  18 – 22  เมษายน  2551  
ณ  จังหวัดเชยีงใหม  

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2550   
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550  ในการประชุม ครั้งท่ี 1 / 2551  เม่ือวันท่ี  
11  มกราคม  2551    มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  ในวันท่ี   11  มกราคม  2551  จํานวน  47   คน   

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรยีนท่ี  1  ปการศึกษา  2550  จํานวน  47  คน  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตร ี  
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  17 คน  
  สาขาศิลปศาสตร  จํานวน  27 คน  
  สาขาการศึกษา  จํานวน  1 คน  
  สาขาการบริหารธุรกิจ จํานวน  2 คน  
    รวม   47 คน  
มติท่ีประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2550  จํานวน  47  คน  ตามเสนอ  
 

5.2  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  
 

ความเปนมา จากการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 11/2550  เม่ือวันท่ี  14  ธันวาคม  2550  ท่ีประชุมไดพิจารณาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีมติมอบหมายใหผูดําเนินการ
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และเม่ือปรับแกแลวใหสงเอกสารหลักสูตรถึงรอง
อธิการบดีฝายวิชาการเพ่ือตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง  กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป   บัดนี้  กรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการแลว  จึงขอเสนอหลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา      

 
 

ประเด็นนําเสนอ /........ 
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ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหการ หลักสูตรใหม   พ.ศ.2551  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม  พ.ศ.2551   

มอบหมายให  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฯ  พิจารณาปรับแกแผนการศึกษา รายวิชา 
และใหเพ่ิมเติมรายวิชาเคมีในแผนการศึกษาดวย  

ท้ังนี ้ ท่ีประชุมไดขอใหผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน  เปนท่ีปรึกษาหลักสูตรฯ  และเม่ือ
ดําเนินการปรับแกหลักสูตรฯ แลว ใหนําเสนอหลักสูตรฯ  ตอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจทาน กอนนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป   

 

5.3   การเล่ือนและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)                                  
 ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน    

 

ความเปนมา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ท่ี 3227/2551  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) เพ่ือใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น ลงวันท่ี  
26  ธันวาคม  2550  บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง ของ ก.พ.อ. และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น พ.ศ.2550  เปนท่ีเรียบรอยแลว  จํานวน  8  คน    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  การเลื่อนและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนนุ)                                 
ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น จากระดับ  5  เปน  ระดับ  6  จํานวน  8  คน  ดังนี้   

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนงปจจุบัน ระดับ ตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง ระดับ 
1 นายดุสิต  สมยา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 5 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 6 
2 นายพรไชย  สาครเสถียรกุล บุคลากร 5 5 บุคลากร 6 6 
3 นส.พิณภัคธิมา   ใจเงิน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 5 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 6 
4 นางจินดา   ชัยปน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 5 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 6 
5 นายวันชัย  แกวนาคแนว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 5 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 6 
6 นางศณัฐฌา   ฤกษดี  นักวิชาการการเงินและบัญชี 5 5 นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 6 
7 นายบุญชวย  อิ่มทอง นักวิชาการพัสดุ 5 5 นักวิชาการพัสดุ 6 6 
8 นายไพจิตต   สายจันทร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 5 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 6 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  การเลื่อนและแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษา (สายสนับสนุน)  ใหดํารงตําแหนง 
ท่ีสูงขึ้น จากระดับ  5  เปน  ระดับ  6  จํานวน  8  คน  ตามเสนอ  ท้ังนี้  ไมกอนวันท่ี  26  ธันวาคม  2550  

 
 

5.4  (ราง) งบประมาณรายจาย /......... 
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5.4  (ราง) งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งท่ี 2                                            

 

ความเปนมา เนื่องจากมหาวิทยาลยัมีความจําเปนท่ีจะตองขอจัดสรรงบประมาณ  ครั้งท่ี 2  ในสวนรอยละ 20    ของ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  เพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาในเรือ่งเรงดวน  และเพ่ือมิใหสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลยั  ซึ่งอาจนําไปสูความเสยีหายของทางราชการได    ซึ่งขอมูลดังกลาว  ไดผานการ
พิจารณาในการประชุมผูบริหารระดับสูง  เม่ือวันท่ี  9  มกราคม  2551  และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2551 เรียบรอยแลว  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งท่ี 2  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  
47,883,514.- บาท   ดังนี้   

1.  เงินงบเงินบํารงุการศึกษา จํานวนเงนิ   26,799,214.-  บาท  
2.  เงินงบประมาณแผนดิน  จํานวนเงิน  17,147,300.-  บาท  
3.  เงินโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ 
     สถาบันการศกึษา  จํานวนเงิน   1,791,000.-  บาท     
4.  เงนิงบประมาณ รอยละ 20 ของโรงเรยีนสาธิต จํานวนเงิน   2,146,000.-   บาท   

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งท่ี 2  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  
47,883,514.- บาท  

  มอบหมายให  มหาวิทยาลยัแกไขขอมูล ดังนี้   
1.  กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลยั     

ใหปรับลดงบประมาณ ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ณ  ตางประเทศ  และนําไปเพ่ิมใหกิจกรรม  
ศึกษาดูงานอาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย  ณ  ตางประเทศ  จํานวนเงิน  300,000 บาท  ดังนี้    

 ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  ณ  ตางประเทศ   
เดิม  งบประมาณ 2,000,000 บาท  แกไขเปน  งบประมาณ  1,700,000 บาท  

 ศึกษาดูงานอาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย  ณ  ตางประเทศ   
เดิม  จํานวน  80  คน คนละ  15,000 บาท  เปนเงนิ  1,200,000 บาท  
แกไขเปน จํานวน  100 คน  เปนเงิน  1,500,000 บาท  

2.  โครงการสนับสนุนการจัดการศกึษา ของกองพัฒนานักศึกษา สํานกังานอธิการบดี  ชื่อผูเสนอโครงการ/งาน               
ใหเปลี่ยนเปนชื่อจากอาจารยวิโรจน   วงษทน เปน  นางสาวศศธิร  เสอืเมือง  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา  เนื่องจากอาจารยวิโรจน   วงษทน ไดลาออกจากตําแหนงไปแลว  
3.  งานบริหารจัดการโรงเรยีนสาธิต  กิจกรรมท่ี  1.1  ขอต้ังงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวเพ่ิมเติม จํานวน  77  คน  
ท่ีประชุมเห็นชอบใหตัดเนือ้หาคาํชี้แจงการคิดงบประมาณออกท้ังหมด ใหระบุเพียง  “หมวดคาจางชั่วคราว เปนเงิน
ท้ังสิ้น  369,478 บาท” เทานั้น  
 

ขอสังเกต /.......... 
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ขอสังเกต     1.  โครงการมหาวิทยาลยัสเีขยีว ควรใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

2.   คาใชจายการประชุมสําหรับโรงเรยีนสาธิต  จํานวนเงนิ  27,900 บาท ไมมีปรากฏในรายละเอียดกิจกรรม
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลยั  ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบดวย   
3.  เอกสารขออนมัุติงบประมาณรายจาย   หรอืเอกสารขอความเห็นชอบหลกัสูตร  ท่ีมหาวิทยาลยันาํเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาในแตละครั้งนัน้  ควรระบุคาํวา (ราง) ดวยทุกครัง้  เชน  (ราง) งบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ.2551  จัดสรรครั้งท่ี 2  เปนตน  เนือ่งจากเนือ้หาในเอกสารยังตองมีการปรับแก เพ่ือมิใหเกิดการ
นําเอกสารไปเผยแพรโดยท่ียังไมมีการแกไข  

 
 

5.6   พิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ                      
และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551     

 

ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7 / 2550  เม่ือวันท่ี  10 กรกฎาคม  2550 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุง แกไข  ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศ  ท่ีเกี่ยวของกับคณาจารยและ
พนักงานของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีในการปรับปรุง แกไข  ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับคณาจารย
และพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนปจจุบัน คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมหารือ  และไดพิจารณาปรับแกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ  และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2551 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คณุสมบัติ                      
และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ พ.ศ.2551     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ขอบังคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คณุสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551  โดยใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้   
1. ขอ 7  (6) ใหแกไขเพ่ิมเติมเปน  “(6) นําเสนอรายชือ่ผูมีคณุสมบัติครบถวนท่ีจะดํารงตําแหนงนายกสภา 
มหาวิทยาลยั โดยจัดทําบัญชรีายชื่อตามลําดับอักษร  พรอมขอมูลและเอกสารประกอบ เสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
เพ่ือพิจารณา” 
2.  ใหเพ่ิมเติมเนื้อหา “ในกรณีท่ีผูไดรับเลือกเปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลยั ตอบปฏิเสธการ
ทาบทาม ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม โดยใหเริ่มตนท่ีขอ 9”   
 มอบหมายให คณะอนกุรรมการดําเนินการปรับปรงุ แกไข  ขอบังคบั  ระเบียบ และประกาศ  ท่ีเกีย่วของกับ
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลยั  พิจารณาแกไขขอบังคบัฯ  ใหเปนไปตามมติท่ีประชุม  
 
 
 

5.7 /.......... 
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5.7  การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา เพ่ือใหการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ เปนไปตามมาตรา  17 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547  และ ขอ  6  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย 
หลักเกณฑ คณุสมบัติ  และวิธกีารไดมาซึง่นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ พ.ศ 2551  มหาวิทยาลยั                        
จึงขอหารอืท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั  ดังนี้     

 1.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ  ท่ีสภามหาวิทยาลยัเปนผูคดัเลือก 1 คน  ประธานกรรมการ 
 2.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ คดัเลอืกกันเอง 1 คน     กรรมการ 
 3.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา คัดเลือกกันเอง 1 คน    กรรมการ 
 4.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ       กรรมการ  
 5.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผูดํารงตําแหนงบริหาร คดัเลอืกกันเอง 1 คน       กรรมการและเลขานกุาร 
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดังนี้  
 1.  นายธีระวัฒน     ภัทรานวัช     ประธานกรรมการ  
 2.  (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ คดัเลอืกกันเอง 1 คน)   กรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา    ม่ิงฉาย     กรรมการ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล    ศศิธรานุวัฒน     กรรมการ  
 5.  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยงั          กรรมการและเลขานกุาร  

มอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ออกหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการคัดเลือกกันเอง (ขอ 2)  และเสนอชื่อผูเขารวมเปนคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตอไป  

 

5.8  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ     
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ             
ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  2550  บัดนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดดําเนินการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ  คุณสมบัติ  และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒ ิพ.ศ.2550  แลว  จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ผูทรงคุณวุฒ ิตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ 1.  หารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคณุวุฒิ จากรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ  
2. พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 
มติท่ีประชุม /........ 
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มติท่ีประชุม  1.  เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒ ิจากรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  ดังนี้   
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ                       

จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีลับ แลวจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับตามคะแนนนิยม ไมเกิน 
2  เทา ของตําแหนงท่ีวางลง  

  2.  เห็นชอบ ผลการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบัญชี
รายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ จํานวน  22  รายชื่อ  

  มอบหมายให  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทาบทามสอบถาม
ความสมัครใจของบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามลําดับคะแนนนิยม  
ลําดับท่ี 1 ถึง ลําดับท่ี 11   

อนึ่ง การดําเนินการขั้นตอนตอไป ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และ
วิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิพ.ศ.2550    

   

ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืนๆ   
  

6.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี   2/2551 
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  2/2551 
ในวันศุกรท่ี  22  กุมภาพันธ  2551  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  5  อาคารภูมิราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

ท่ีประชุม รับทราบ     
 

ปดประชุม   เวลา   19.30  น.   
  
 

               นางสาวนธิิวดี   คณัธานันท      
                                     บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชยั   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  

 
 

หมายเหตุ   รายงานการประชุม วาระท่ี 5.5 ไมสามารถเปดเผยได  


