
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั   
ครั้งที่   10/2551  

วันที่   24   ตุลาคม  2551   
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   

............................................. 
รายนามผูมาประชุม 

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                             
3 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัต ิ อธิการบดี  
4 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
5 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
6 นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
7 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
8 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
9 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธ์ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
10 นายวีระ รัตนศริิกลุชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพ่ึงครุฑ กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                        
13 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                          
14 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                      
15 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                    
16 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
17 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
18 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                                
19 อาจารยเสรี  แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
20 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                      

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 

2 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3 นายพีระศักดิ ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ   

 
 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม    /…. 
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รายนามผูเขารวมประชุม     
 

1 นางสาวนิธิวดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
2 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3 นางสาวเพ็ญวดี ภัทธนไพบูลยพง ผูชวยเลขานุการ 
4 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 
5 นายพิสุทธ์ิ ศรีจันทร ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

เปดประชุม   เวลา  09.00   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ          
วาระการประชุม      

 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ   
 

 1.1   เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ  
  

  - ไมมี -  
 

1.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 

1.2.1   อธิการบดีแจงความคืบหนาการเสนอเร่ืองนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณา               
           โปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
           ผูทรงคุณวุฒิ    
อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอเร่ืองถึงเลขาธิการคณะกรรมการ                

การอุดมศึกษา เพื่อขอใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ ไปแลวนั้น   บัดน้ี   อยูในขั้นตอนการเสนอเร่ือง                      
ตอรัฐมนตรีวาการระทรวงศึกษาธิการลงนาม  นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งตอไป  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

 

1.2.2    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
            ประจําปการศึกษา 2550  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป พ.ศ.2542  ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2545  กําหนดใหสถานศึกษา                 

มีระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและใหบูรณาการ  การประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหนึ่ง                   
ของการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีระบบ/กลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีสัมพันธ  สอดคลอง เช่ือมโยง             
กับการประกันคุณภาพภายนอก   มีการควบคุม  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                      
ดวยมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  (URU.IQA.70 Standard & Index)     

 

ปการศึกษา 2550 /….. 
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ปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัย  ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ 
ประเมินจากบุคคลภายนอกโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) มีผลการประเมินคุณภาพ                      
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ดังตอไปนี้       

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานตัวช้ีวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
(URU.IQA.70 Standard & Index)  9 มาตรฐาน  70  ตัวช้ีวัด  มีคะแนนเฉล่ีย 2.30  อยูในระดับ ดี (จากคะแนนเต็ม 3)  

1.1.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา  9 องคประกอบ  40 ตัวช้ีวัด  มีคะแนนเฉล่ีย 2.30 อยูในระดับ ดี (จากคะแนนเต็ม 3) 

1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 70 ตัวช้ีวัด  
มีคะแนนเฉล่ีย 2.30  อยูในระดับดี (จากคะแนนเต็ม 3) 

1.1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  4 ดาน 70 ตัวชี้วัด   
มีคะแนนเฉล่ีย 2.30 อยูในระดับดี (จากคะแนนเต็ม 3)  
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ      

 

   1.2.3   สรุปผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2551 
 

   ในปงบประมาณ 2551  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจสอบภายใน 4 ดาน ไดแก ดานงบประมาณ 
การเงิน และบัญชี, ดานวัสดุ-ครุภัณฑ, ดานเทคโนโลยีสารเทศ และดานการดําเนินงาน   จํานวนหนวยรับตรวจ 15 
คณะ/ศูนย/สํานัก  2 วิทยาเขต  6 กอง และหนวยงานท่ีมีการจัดเก็บรายได   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  

 

             1.2.4   หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปล่ียนแปลงรายการ    
 

   คณะครุศาสตร ไดเสนอเร่ืองเพื่อขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม  จากหมวดเงินครุภัณฑ                 
เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อหลอดภาพ  LCD  เปนจํานวนเงิน  21,000  บาท              
ซึ่งเบ้ืองตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ     
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  9/2551     
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่ 9/2551 เมื ่อวันท่ี                     
18  กันยายน 2551 จํานวน  14  หนา  และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม เรียบรอยแลว      

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   9/2551 เม่ือวันท่ี  18   กันยายน   2551  โดยไมมีการแกไข    
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  /….. 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 

3.1 ความคืบหนาการศึกษาดูงานตางประเทศ  ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏอุตรดิตถ  

 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ประสานดําเนินการเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ  ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ    

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  ขอรายงานความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและ            
ขออนุญาตใหนายพิสุทธิ์   ศรีจันทร  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอวีดีทัศน
แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตอสภามหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  ท้ังนี้  ท่ีประชุมขอใหปรับเปลี่ยนเพลงบรรเลงระหวางการบรรยาย เปนเพลงบรรเลง          
ดนตรีไทย   เชน  ระนาดของขุนอิน  ฯลฯ    

ขอเสนอแนะ วีดีทัศนขาดเน้ือหาของผูกอต้ังมหาวิทยาลัย  ในการศึกษาดูงานตางประเทศคร้ังตอไป ขอใหมีเน้ือหาของ             
ผูกอต้ังมหาวิทยาลัยดวย       

  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

4.1   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                      อุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 

ความเปนมา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการจัดเจรจาขอตกลงเพื่อจัดทํา                 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ท่ีสอดรับยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําปกับหัวหนา
สวนราชการไวลวงหนา รวมท้ังใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ตามขอตกลงดังกลาวทุก                     
สิ้นปงบประมาณ และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัย                 
ไดดําเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ                      
เร่ิมในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  เปนตนมา  มีผลการประเมินฯ และเงินรางวัล ดังตอไป  

ปงบประมาณ พ.ศ. คะแนนถวงน้ําหนัก ผลประเมินอยูในระดับ เงินรางวัลที่ไดรับ 
2548 4.2050 ดี 754,343.01 
2549 3.7690 ดี 1,126,721.65 
2550 4.2026 ดี 1,754,319.93 
2551* 3.2971 - - 

* ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 /… 
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* ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนคะแนนประเมินตนเอง คะแนนเต็มเทากับ 4.50   (ยังมีบางตัวช้ีวัดท่ีใชผลการ

ประเมินจากสวนกลาง รวมนํ้าหนักท้ังสิ้น รอยละ 22.90)  
 

  สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย  มีผลการประเมินตนเองตามคาํรับรองการปฏบัิติราชการ 
รอบ 12 เดือน   อยูในระดับ 3.2757  จากคะแนนเต็ม 4.500 (คะแนนท้ังหมด 5.0000)   รายละเอียด ดังนี้   

  -  บรรลุเปาหมาย 50 ตัวช้ีวัด  ไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวช้ีวัด  จากจํานวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 58 ตัวช้ีวัด 
สวนคะแนนท่ีเหลือ 0.5000 จะบวกผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา     
  การนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยคร้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของ ก.พ.ร. ท่ีกําหนดใหการ
รายงานตอ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือนของมหาวิทยาลัย ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยากอน จากนั้นจึงจะ
รายงานตอ ก.พ.ร. ภายในวันท่ี  27  ตุลาคม  2551  ตอไป  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ        

มติที่ประชุม  อนุมัติ ตามเสนอ  
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ตอการประเมินตนเองตามเกณฑ ก.พ.ร.   
  1.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงตัวช้ีวัดท่ีผลการประเมินตนเอง ยังไมบรรลุเปาหมาย  

  2.  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการรวมกับสังคม มหาวิทยาลัยควรนําเผยแพรและจัดเก็บขอมูล
เพ่ือเปนหลักฐานรองรับการประเมิน        

 

4.2 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ               
ลงวันท่ี  18  กันยายน  2551 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไดดําเนินการ                    
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2551  แลว  บัดนี้   จึงขอเสนอบัญชีรายช่ือผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียงตามลําดับอักษร  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  จํานวน  3  คน  ดังน้ี  

1. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ  บุญสาลี  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค  
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย   หาญสมบัติ    

  เพื่อใหประชาคมไดรวมรับฟงการนําเสนอวิสัยทัศนและแผนกลยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  ของผูเขารับการสรรหา  ท้ัง  3  คน  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหมีการเผยแพรภาพและเสียง                  
การนําเสนอวิสัยทัศนฯ  ของผูเขารับการสรรหาท้ัง 3  คน  ผานทางเคเบ้ิลทีวีของมหาวิทยาลัย   

  จากน้ัน  ท่ีประชุมไดพิจารณาบัญชีรายช่ือ และรับฟงการนําเสนอวิสัยทัศนและแผนกลยุทธในการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ของผูเขารับการสรรหาฯ  เรียงตามลําดับอักษร โดยกําหนดเกณฑการนําเสนอ  คือ 

 ผูเขารับการสรรหา 1 คน  มีเวลาในการนําเสนอวิสัยทัศนฯ  และตอบขอซักถามของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                
คนละ   30   นาที  

 

เม่ือเสร็จสิ้นการนําเสนอ /…. 
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เม่ือเสร็จสิ้นการนําเสนอวิสัยทัศน กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการพิจารณาเลือกผูสมควร                

ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  โดยวิธีการลงมติเลือก  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูมีสิทธ์ิ
เลือก 1 คน  สามารถลงมติเลือกได 1 รายช่ือเทาน้ัน  การเลือกใหกระทําโดยลับ การนับคะแนนใหกระทํา                   
โดยเปดเผย          

สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการแจกบัตรลงคะแนน ขานช่ือ และนับคะแนน  ดังนี้        
  1.  รองศาสตราจารยสมบัติ    นพรัก        
  2.  นายวีระ    รัตนศิริกุลชัย     
  3.  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย     จุฑานนท      

คณะอนุกรรมการฯ  ไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย และสภามหาวิทยาลัยไดลงมติเลือกผูสมควร              
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ     

มติที่ประชุม เห็นชอบให   ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ  ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ     
มอบหมายให  มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอเร่ืองตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอใหนํา

ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตอไป  
 

ระเบียบวาระที่   5   เรื่องอื่นๆ      
 

5.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่  11/2551    
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  คร้ังท่ี 11/2551  
ในวันอังคารท่ี  25  พฤศจิกายน   2551   เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ          

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ    
 

ปดประชุม เวลา  12.00   น.  
 
 
 

                              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท     
                                                    บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 
 
 
 

                     รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา 
                            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  

 


