
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั   

ครั้งที่   11/2551  
วันที่   23  ธันวาคม  2551   

ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   
............................................. 

รายนามผูมาประชุม 
1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัต ิ รักษาราชการแทนอธิการบด ี
3 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
4 นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                     
5 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธ์ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
6 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
7 นายวีระ รัตนศริิกลุชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
8 ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                     
9 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                          
10 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                      
11 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                    
12 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา                                  
13 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา                                  
14 อาจารยเสรี  แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา                                
15 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                                 

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       ติดภารกิจ    
2 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ  
3 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
4 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 

 

รายนามผูเขารวมประชุม     
 

1 นางสาวนิธิวดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
2 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3 นางสาวเพ็ญวดี ภัทธนไพบูลยพง ผูชวยเลขานุการ 
4 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม /...... 
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เปดประชุม   เวลา  09.00   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในท่ีประชุม เห็นวาคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ มาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ   

-    นายกสภามหาวิทยาลัยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมรับรองรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  25  พฤศจิกายน  
2551  ช้ีแจงเหตุผล  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา   ม่ิงฉาย  ไดช้ีแจงเหตุผลการไมรับรองรายงานการประชุมตอสภา
มหาวิทยาลัยวา  ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 หมวดที่  1  ขอ 7  ความวา    
“ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงเปนองคประชุม” เมื่อองคประชุมทั้งหมดมีจํานวน   23  คน  กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด           

จึงไดแก  จํานวน  12  คน  ดังนั้น  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551 มีกรรมการ                  
เขารวมการประชุม จํานวน  10  คน จึงไมครบองคประชุม ซึ่งมีผลทําใหระเบียบวาระที่ไดพิจารณาและมีมติไปแลว              
เม่ือวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551    ถือวาเปนโมฆะท้ังหมด  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวาง   สรุปไดวาที่ประชุมไมรับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี 11/2551  เม่ือวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2551  เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมไมครบ 
องคประชุม แตขอใหนําระเบียบวาระตางๆ ของการประชุม เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2551 มาจัดเปนระเบียบ
วาระในการประชุมคร้ังนี้แทน  

ท่ีประชุมจึงเห็นชอบใหนําระเบียบวาระตางๆ ของการประชุม  เม่ือวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551   มาพิจารณา
ในการประชุมคร้ังน้ี    
 

-    ดวย ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ   อธิการบดี  ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี               
เม่ือวันท่ี  21  ธันวาคม  2551  ทําใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหมดวาระลงดวย   ดังนั้น  ในการประชุม                      
สภามหาวิทยาลัยคร้ังน้ี รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา  รองอธิการบดีฝายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ  รอดพึ่งครุฑ  รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไมสามารถเขารวมประชุมได   จึงขอแจงท่ีประชุม
เพื่อรับทราบ และขอหารือการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนหนึ่ง ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
สําหรับการประชุมคร้ังนี้   

ท่ีประชุมเห็นชอบให ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังนี้    

 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ     
 

1.1 เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ   
 

-  ไมมี  -   
 

1.2 เร่ืองแจงเพื่อทราบ /….. 
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1.2  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

1.2.1   ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ    
 

ดวยประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี   23  
พฤศจิกายน  2551  เพื่อใหการไดมาซ่ึงประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ  พ.ศ.2550  ลงวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2550 
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี 3066/2551   เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2551   

บัดนี้  คณะกรรมการฯ ดังกลาวไดดําเนินการตามคําส่ังมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการเลือกต้ังประธานสภา
และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เรียบรอยแลว  ดังนี้    
ตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    

ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ   
ตําแหนงคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ประเภทคณาจารย)   

1)   อาจารยเบญจมาศ    เกิดมาลัย 
2)   อาจารยธวัชชัย   พิมพโพธ์ิ  
3)   อาจารยฉลวย    เสาวคนธ  
4)   อาจารยสุรพล   สิงหเนตร 
เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหตําแหนงคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการประเภท

คณาจารยประจํา  มีจํานวน  12  คน  และประเภทขาราชการ จํานวน  2  คน  ซึ่งไมมีผูมาสมัครซึ่งในลําดับตอไป           
ฝายดําเนินการเลือกต้ังจะดําเนินการอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ             
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ   

และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังนี้ประธานสภาคณาจารยและขาราชการคนใหม   ไดแก                        
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ  บังเมฆ จะเขารวมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปนวาระแรก   

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มอบชอดอกไมแสดงความยินดี  แก    
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ  เน่ืองในโอกาสไดรับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ  
 

1.2.2   หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปล่ียนแปลงรายการ    
 

ดวยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน    2   หนวยงาน 
รวมท้ังสิ้น 2 รายการ   ซึ่งเบ้ืองตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว  จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  
ดังนี้     

 
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา /……. 
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หลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  ขอโอนหมวดเงินและเปล่ียนแปลงรายการ  
จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงินคาครุภณัฑ   
และจากรายการคาตอบแทนใชสอย วัสดุ  เปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ    

  เหตุผลและความจําเปน  เพ่ือจัดซื้อครุภณัฑ คอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด  เปนจํานวนเงิน 43,100 บาท  
วิทยาลยันานาชาติ  

  ขอโอนหมวดเงินและเปล่ียนแปลงรายการ  
จากหมวดเงินครุภัณฑ  เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย วัสดุ  

  และจากรายการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ  ประกอบอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (เคร่ืองปรับอากาศ) 
  เปนรายการบริหารงานท่ัวไป (บริหารสํานักงานวิทยาลัยนานาชาติ) เปนจํานวนเงิน  215,500 บาท  

เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศประกอบอาคาร
ศูนยภาษาฯ งานพัสดุจึงแจงใหวิทยาลัยนานาชาติทําเร่ืองขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อใช
ในกิจกรรมบริหารงานท่ัวไป  

 

  1.2.3  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ  
           พรหมรักษา  
 

ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  แจงใหท่ีประชุมทราบ วา             
มีขาราชการของมหาวิทยาลัย ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิศาสตราจารยสังเวียน  อินทรวิชัย ใหไดรับรางวัล
ศาสตราจารยสังเวียน   อินทรวิชัย  ประจําป 2551  ไดแก   ผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ  พรหมรักษา  อดีตรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตนาน   เปนบุคคลดีเดนดานการพัฒนาการศึกษา  รางวัลท่ีไดรับคือ โลเกียรติยศ พรอมเงิน  1,000,000 
บาท    

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มอบชอดอกไมแสดงความยินดี  แก                      
ผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ  พรหมรักษา  และในการประชุมคร้ังนี้  ผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ  พรหมรักษา ไดกลาวถึง
ความภาคภูมิใจและท่ีมาท่ีไปของรางวัลดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขึ้นปายแสดงความยินดี และเผยแพรขอมูลใหบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
 

เนื่องจากกอนการประชุม ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ม่ิงฉาย  ไดทักทวงองคประชุมในการประชุม เม่ือวันท่ี  
25  พฤศจิกายน  2551  และท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหนําระเบียบวาระตางๆ ของการประชุม  เม่ือวันท่ี   25   
พฤศจิกายน   2551   มาพิจารณาในการประชุมคร้ังน้ีตามลําดับ  

 
อนึ่ง เลขานุการสภา /......... 
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อนึ ่ง  เลขานุการสภามหาวิทยาล ัยไดจ ัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั ้งที ่ 10/2551                   

เมื่อวันที่   24   ตุลาคม   2551   จํานวน   6   หนา   และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม                
เรียบรอยแลว      

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี   10/2551 เม่ือวันท่ี  24  ตุลาคม   2551  โดยใหมีการแกไข   ดังนี้  
เนื่องจาก ตามกลไกและวิธีการจัดทําคํารับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน 

ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยตองนําผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ   ดังนั้น   เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการของ  ก.พ.ร. ดังกลาว  สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหแกไข
เปล่ียนแปลงวาระการประชุม จากวาระแจงเพ่ือทราบ วาระ 1.2.3  ไปบรรจุอยูในวาระเสนอเพ่ือพิจารณา                  
วาระท่ี  4.1  โดยมีมติอนุมัติตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง  
  

   - ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา     
 

  4.1   ขออนุมตัิปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2551 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2551  ในคราวการประชุม คร้ังท่ี  9/2551 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา             
ในวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2551   รวมจํานวนท้ังสิ้น  624   คน  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551  จํานวน  624  คน   ดังนี้  
 ระดับปริญญาตรี  
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน    95 คน  
  สาขาศิลปศาสตร   จํานวน  214 คน  
  สาขาการศึกษา  จํานวน       4 คน 
  สาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน  265 คน  
  สาขานิติศาสตร   จํานวน      1 คน  
  สาขาการบัญช ี  จํานวน    45 คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551  จํานวน  624  ราย  ตามท่ีนําเสนอ  
 ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551   
 

4.2 / …….. 
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4.2 ขออนุมตัิปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนที่ 1    
ปการศึกษา 2551   

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2551  ในคราวการประชุม  คร้ังท่ี  9/2551                  
โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  รวมจํานวนท้ังสิ้น  28   คน  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตัิ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2551 
 จํานวน  28  คน   ดังน้ี   
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต     
  สาขาการบริหารการศึกษา    จํานวน  2  คน 
  สาขาหลักสูตรและการสอน   จํานวน  9 คน 
  สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนคณิตศาสตร)   จํานวน    1  คน  
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  
  การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน  11 คน  
 ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
  การบริหารการศึกษา    จํานวน    1 คน 
  วิชาชีพครู     จํานวน    4 คน  
มติทีป่ระชุม อนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2551 
 จํานวน  28  คน   ตามท่ีนําเสนอ   ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551   
 

  4.3   พิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพ่ือการสอน  
          หลักสูตรใหม  พ.ศ.2551  
 

ความเปนมา สืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิชาการ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 8/2551  เม่ือวันท่ี  17  ตุลาคม  2551  และ
คร้ังท่ี 9/2551   เม่ือวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2551   ท่ีประชุมไดพิจารณากล่ันกรอง (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน  หลักสูตรใหม   พ.ศ.2551  เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  ตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา     

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน หลักสูตรใหม                 
พ.ศ.2551      

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ.2551   
 ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551   
 

ขอสังเกต /…….. 
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ขอสังเกต การกําหนดชื่อปริญญาท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการปรับ                   

ช่ือปริญญา  โดยขอใหมหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณาทบทวน  ในประเด็นดังนี้    
1)  ขอใหตรวจสอบวาช่ือปริญญา และสาขาวิชาท่ีนําเสนอ มีปรากฏท่ี   ก.พ.  แลวหรือไม  
2)  ช่ือปริญญาท่ีเปนภาษาไทยไมควรกําหนดเฉพาะเจาะจงเกินไป เพื่อประโยชนของผูศึกษา   

                                   เชน  ควรใชช่ือวา   “วิทยาการคณิตศาสตร”       
3)  ช่ือปริญญาท่ีเปนภาษาอังกฤษ ควรกําหนดเปน  Master   of   Science   (Mathematics   Science)        

                                  หรือ Master   of   Science   (Mathematics   Studies)       
ท้ังนี้  หากมหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนแลว  และมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือไม อยางไร ขอใหนําแจง

สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในการประชุมคร้ังตอไป  
 

  4.4   พิจารณาการแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
          สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา  หลักสูตรใหม  พ.ศ.2551  
 

ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน  2551 ท่ีประชุมไดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอ
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลวนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 
ไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลว มีขอสังเกต  ดังน้ี    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551    

ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  ขอ 9 ระบุไววา “นอกจากนี้ อาจารยประจํา
หลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาท่ีอาจารยประจําตามท่ีระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น”                         
แตในกรณี รองศาสตราจารย ดร.วินัย วีรวัฒนานนท  ซึ่งเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหนง
คณบดี คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูแลว จึงไมสามารถเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดอีกตามนัยของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ขางตน จึงขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนอาจารยประจําหลักสูตรใหม ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  ดังกลาว  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 

1)  ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอาจารยประจําหลักสูตร ในกรณีของรองศาสตราจารย ดร.วินัย             
วีระวัฒนานนท   

2)  คุณสมบัติผู รับเขา ในแบบรายงาน สมอ.06 ไมสอดคลองกับเลมเอกสารหลักสูตรและขอบังคับ                
ของมหาวิทยาลัย  

3)  ในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.06) ขอ 3 ช่ือปริญญา ขอความ
อนุเคราะหตรวจสอบเชนเดียวกับหลักสูตร วท.ม. ตามขอ 1 และตรวจสอบความถูกตองในหัวขอ โครงสรางหลักสูตร 
ระยะเวลาการศึกษา จํานวนหนวยกิจรวม และพิจารณาปรับแกไขใหถูกตอง  

 
ท้ังนี้ / ……. 
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ท้ังนี้  ในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี 8/2551   เมื่อวันท่ี  17  ตุลาคม  2551 และคร้ังท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี  14  

พฤศจิกายน  2551   ท่ีประชุมไดพิจารณาดําเนินการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใหขอสังเกตเรียบรอยแลว  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา สรุปขอมูลการแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนี้ 
 

ประเด็นที่  1   ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอาจารยประจําหลักสูตร ในกรณีของรองศาสตราจารย ดร.วินัย                       
วีระวัฒนานนท   เนื่องจากอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําแหนงคณบดี คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูแลว จึงไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถได       

ขอชี้แจง  รองศาสตราจารย ดร.วินัย   วีระวัฒนานนท  ไดลาออกจากการเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต้ังแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2551  และสัญญาจางไดสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี  31  กรกฎาคม  2551   

 

ประเด็นที่  2  ขอ  2.2  คุณสมบัติผูรับเขาในแบบรายงาน สมอ.06  ไมสอดคลองกับเลมเอกสารหลักสูตรและขอบังคับ            
ของมหาวิทยาลัย   

ขอมูลเดิม ขอมูลที่แกไขแลวตามขอเสนอแนะของ สกอ. 
สมอ.06  หนา 7 ขอ 8 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร เกณฑอื่นๆ (ระบุ) เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

สมอ.06  หนา 7 ขอ 8 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร เกณฑอื่นๆ (ระบุ) เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

 

ประเด็นที่  3  ในแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.06) ขอ 3 ช่ือปริญญา ขอความ 
อนุเคราะหตรวจสอบเชนเดียวกับหลักสูตร วท.ม. ตามขอ 1 และตรวจสอบความถูกตองในหัวขอ โครงสราง
หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา จํานวนหนวยกิจรวม และพิจารณาปรับแกไขใหถูกตอง  

 ขอชี้แจง   มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรตามขอสังเกต ของ สกอ.แลว ไมมีขอแกไข  
ประเด็นที่  4  เน่ืองจากอาจารย ดร.ประยูร   วงศจันทรา  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตร                 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551                
ไดขอลาออก  มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  
เปนดังนี้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551   

ขอมูลเดิม ขอมูลที่แกไขแลวตามขอเสนอแนะของ สกอ. 
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี 3  อาจารย ดร.ประยูร   วงศจันทรา   

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ลําดับท่ี 3  อาจารย ดร.รวีวรรณ   สน่ันวรเกียรติ   

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  /...... 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551   

ขอมูลเดิม ขอมูลที่แกไขแลวตามขอเสนอแนะของ สกอ. 
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี  5  อาจารย ดร.ประยูร   วงศจันทรา   

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ลําดับท่ี  5  อาจารย ดร.พรทิพพา   พิญญาพงษ  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาส่ิงแวดลอม
ศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามเสนอ  ท้ังนี้    
ต้ังแตวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551   
 

4.5    ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง 
       ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  

 

ความเปนมา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 5/2551  เมื่อวันท่ี  
19  พฤศจิกายน  2551 ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว มีมติเห็นชอบ            
ใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  1  ราย  เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายท่ีจะไดรับการแตงตั้ง                      
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย      

ประเด็นนําเสนอ   ขออนุมัติ  แตงต้ังให  นายอัศวิน    เบญจฆรณี   อาจารยระดับ  7  ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ท้ังน้ี  ไมกอนวันท่ี  27  ธันวาคม  2550  

มติที่ประชุม อนุมัติ  แตงต้ังให  นายอัศวิน    เบญจฆรณี   อาจารยระดับ  7  ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   ท้ังน้ี  ไมกอนวันท่ี  27  ธันวาคม  2550  ตามเสนอ  
ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี   25   พฤศจิกายน   2551   

 

4.6 การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอเร่ืองตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอใหนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   แตง ต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไปแลว น้ัน   เ น่ืองจาก                      
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย   หาญสมบัติ  อธิการบดี  จะหมดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  22  ธันวาคม  2551  นั้น  

ประเด็นนําเสนอ เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา  33  
วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 จึงเสนอขอแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญ
สมบัติ  เปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ต้ังแตวันท่ี  22  ธันวาคม  2551  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  แตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ เปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ตั้งแตวันท่ี  22   ธันวาคม   2551  จนกวาจะมีการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งอธิการบดี 

 
 

4.7 / …… 
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  4.7   ขออนุมตัิปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2551 

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2551  ในคราวการประชุม คร้ังท่ี  10/2551 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  
ในวันท่ี  12  ธันวาคม  2551   รวมจํานวนทั้งสิ้น  49 คน 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2551 จํานวน   49  คน  ดังนี้   
 ระดับปริญญาตรี  
  สาขาวิทยาศาสตร    จํานวน  13 คน  
  สาขาศิลปศาสตร    จํานวน  10 คน  
  สาขาการศึกษา   จํานวน      1 คน 
  สาขาบริหารธุรกิจ   จํานวน   22 คน  
  สาขานิติศาสตร    จํานวน     2 คน  
  สาขาการบัญช ี   จํานวน     1 คน  

มติท่ีประชมุ อนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1   ปการศึกษา 2551  จํานวน   49   คน   ตามท่ีนําเสนอ  
  

4.8    ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
        ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2551 

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนท่ี   1   ปการศึกษา  2551  ในคราวการประชุม  คร้ังท่ี  10/2551  
เม่ือวันท่ี  12  ธันวาคม  2551  โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  รวมจํานวนท้ังสิ้น  94  คน   

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมตัิ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตประจําภาคเรียนท่ี   1   ปการศึกษา  2551  
จํานวน  94  คน  ดังนี้   

1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา  วันท่ี  19 พฤศจิกายน  2551  
 จํานวน 7  คน  ดังนี้  

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต     
 สาขาหลักสูตรและการสอน   จํานวน       1 คน 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  
   การบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท จํานวน       6 คน  

2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา  วันท่ี  8  ธันวาคม  2551   
จํานวน  87   คน  ดังน้ี  
 
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต /……. 
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  ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
   การบริหารการศึกษา    จํานวน       1 คน 
   วิชาชีพครู     จํานวน     86 คน  
มติทีป่ระชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตประจําภาคเรียนท่ี   1   ปการศึกษา   2551              

จํานวน    94   คน    ตามท่ีนําเสนอ  
 

  4.9   พิจารณาเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ
การจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551  ลงวันท่ี  3  กันยายน  2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเชิญหัวหนา
หนวยงานภายในและหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ท่ีไดรับการอนุมัติจัดต้ังจากสภา
มหาวิทยาลัย   ท้ัง 7 หนวยงาน  มาประชุมหารือรวมกัน เม่ือวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2551   และท่ีประชุมไดมีมติ
มอบหมายใหหัวหนาหนวยงานภายในและหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะท่ีไดรับการอนุมัติ
จัดต้ังจากสภามหาวิทยาลัย  ดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2551 ดังกลาว        

บัดนี้  หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ท่ีไดรับการอนุมัติจัดต้ังจากสภามหาวิทยาลัย  ท้ัง  7   
หนวยงาน ไดดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอยแลว  
ดังนั้น   เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม ขอ 6 วรรคสอง  แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  
หลักเกณฑการจัดต้ังสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551  ลงวันท่ี  3  กันยายน  2551  ความวา “กรณีท่ี
สถาบันอุดมศึกษาไดจัดต้ังสวนงานภายในไปแลว กอนประกาศนี้ใชบังคับ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการตาม
ขอ 3 แลว ใหรายงานขอมูลใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในหกสิบวัน  นับแตไดจัดทําขอมูลตามขอ   3   
เสร็จสิ้น”   มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอเอกสารรายงานการจัดต้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ                      
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และจักไดรายงานผลตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตอไป 

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา เอกสารรายงานการจัดต้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  7  หนวยงาน  ดังนี้ 
 1)  วิทยาเขตแพร  2) วิทยาเขตนาน   3) บัณฑิตวิทยาลัย  4) โรงเรียนสาธิต  5) ศูนยคอมพิวเตอร 6) วิทยาลัยนานาชาติ  
 และ   7) ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกสารรายงานการจัดต้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

มอบหมายให  มหาวิทยาลัยแกไขเอกสารเอกสารรายงานการจัดตั้งสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ของบัณฑิตวิทยาลัย  หนา 60   ยอหนาท่ี   2   จากเดิม “บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
เทียบเทาคณะ”   แกไขเปน   “บัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ”      

 
4.10 / ...... 

 
 



 12

 
 

4.10   พิจารณา (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัย เร่ือง แตงตั้งรองอธิการบดี     
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังใหผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ  เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถความละเอียดแจงแลวนั้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจเปนจํานวนมาก รวมถึงองคประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัย จะตองมีผูแทนผูบริหารท่ีมาจากรองอธิการบดี และเลขานุการสภาท่ีตองเปนรองอธิการบดี   

จึงเห็นสมควรใหมีการแตงต้ังรองอธิการบดี  ใหปฏิบัติหนาท่ีในระหวางรอพระบรม    ราชโองการโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งอธิการบดี โดยท่ีผูไดรับแตงต้ังจะพนจากตําแหนงเม่ือผูรักษาราชการแทนอธิการบดีพนจากการรักษาราชการแทน
อธิการบดี   ดังนี้ 

1)  อาจารย ดร. วิวรรธน    มุขดี   
2)  รองศาสตราจารย ดร. ฉัตรนภา    พรหมมา 
3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัมพันธ    รอดพึ่งครุฑ 
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย    เศรษฐพรรค   
มหาวิทยาลัยไดแนบสําเนาหนังสือท่ี  ศธ 0565.14/0043  ลงวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2551  เร่ือง   ขอความ

อนุเคราะหเรียนถามขอราชการดานกฎหมาย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และบันทึกขอความ  ท่ี ศธ 
0509.6(1.7)/16824  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2551  เร่ือง   ตอบขอหารือตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547   ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อประกอบการพิจารณา  
 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั ้งคณะอนุกรรมการดําเนินการแจกบัตร และนับคะแนนการรับรองรายชื่อ              
รองอธิการบดี ตามท่ีอธิการบดีเสนอ   ดังนี้  
 1)  นายวีระ   รัตนศิริกุลชัย    ประธานกรรมการ  
 2)  ผูชวยศาสตราจารยกฤดา   ชุมจันทรจิรา  กรรมการ 
 3)  อาจารยเสรี   แสงอุทัย     กรรมการและเลขานุการ  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา  ลงมติรับรองรายช่ือรองอธิการบดี  ตามท่ีอธิการบดีเสนอ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ แตงต้ังรองอธิการบดี  จํานวน  4  คน  ตามท่ีอธิการบดีเสนอ  ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี  22  ธันวาคม  2551 
 

4.11   การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร   
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

 

ความเปนมา ดวยคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ในวันท่ี  8  มีนาคม  2552   
 
 

เพื่อใหการดําเนินการ /…... 
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เพื่อใหการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ท้ัง 4 คณะ ดังกลาว  เปนไปตาม 

ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  หลักเกณฑ  คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซ่ึงคณบดี  พ.ศ.2548  ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  
2548  ขอ 6  วรรคสาม  ความวา  “การแตงต้ังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังกอนท่ีคณบดี
จะครบวาระไมนอยกวา  90  วัน หรือหลังจากคณบดีพนจากตําแหนงภายใน 30 วัน แลวแตกรณี”   

ประเด็นนําเสนอ   พิจารณา แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  คณบดี 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  แตงตั้งคณะกรรมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                                   

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ดังนี้  
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตรและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

1)  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ    นพรัก   ประธานกรรมการ  
2)  ผูชวยศาสตราจารยกฤดา   ชุมจันทรจิรา  กรรมการ  
3)  อาจารยเสรี    แสงอุทัย    กรรมการ  
4)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ  
5)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ  

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
1)  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ    นพรัก   ประธานกรรมการ  
2)  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง   กรรมการ  
3)  อาจารยเสรี    แสงอุทัย    กรรมการ  
4)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ  
5)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ  
 

4.12   ขออนมุัติใชงบคงคลังเพ่ือกอสรางระบบไฟฟาและถนนช่ัวคราว  ณ  พ้ืนที่บึงกะโล  
 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไดมอบหมายใหกลุมงานวางผังแมบท  กองนโยบายและแผน  ดําเนินการ
จัดทําแบบโครงการกอสรางระบบไฟฟาและถนนช่ัวคราว ณ พื้นท่ีบึงกะโล และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และ
ประมาณราคาคากอสราง (BOQ) เพื่อเตรียมความพรอมในการใชพื้นท่ีบึงกะโลสําหรับพัฒนาโครงการตาง ๆ                  
ของมหาวิทยาลัยตอไป   

กลุมงานวางผังแมบท  กองนโยบายและแผนไดดําเนินการจัดทําโครงการกอสรางฯ พรอมกับบัญชีแสดง 
ปริมาณวัสดุ  แรงงาน และประมาณราคาคากอสรางดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ                 
ขออนุญาตใชงบคงคลังในการกอสรางระบบไฟฟาและถนนช่ัวคราว  ณ  พื้นท่ีบึงกะโล   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตัิ ใชงบคงคลังเพือ่กอสรางระบบไฟฟาและถนนช่ัวคราว  ณ  พื้นท่ีบึงกะโล  
เปนจํานวนเงิน   5,360,000  บาท  
 

มติท่ีประชุม /........ 
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มติที่ประชุม อนุมัติ ใหใชงบคงคลังเพือ่กอสรางระบบไฟฟาและถนนช่ัวคราว  ณ  พื้นท่ีบึงกะโล  

เปนจํานวนเงิน   5,360,000  บาท   ตามเสนอ  
ขอสังเกต     การขออนุมัติการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

งบประมาณและการเงินทุกคร้ัง  มหาวิทยาลัยตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ  
 

5.1   ติดตามความคืบหนาการจัดซ้ือรถตูใหม ของมหาวิทยาลัย  
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดซื้อรถตูใหมของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมนั้น                 
ท่ีประชุมขอติดตามความคืบหนาในเร่ืองดังกลาว  

อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ วามหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2552    คร้ังท่ี  2   (งบ 20%)  ซึ่งการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือรถตู
ดังกลาว จะเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนมกราคม  2552  ตอไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

5.2 ติดตามความคืบหนาการใหรางวัลประจําป แกบุคลากรผูสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย  
 

ตามท่ีมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายให 
อธิการบดีพิจารณาความดีความชอบใหเปนกรณีพิเศษน้ัน  จากผลการพิจารณาความดีความชอบ ประจําป 2551 ท่ีผานมา 
ปรากฏวา นายธนวัฒน   จอมประเสริฐ   ไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 1.5 ขั้นเทานั้น    

มติที่ประชุม  มอบหมายให อธิการบดีพิจารณาความดีความชอบพิเศษยอนหลังให นายธนวัฒน   จอมประเสริฐ  กรณีท่ี               
ไมสามารถพิจารณายอนหลังใหในป 2551 ได   ขอใหอธิการบดีพิจารณาความดีความชอบเปนพิเศษใหในปตอไป  

 

5.3 การแสดงความยินดีแกบุคลากรผูสรางชื่อเสียงระดับทองถิ่นและระดับชาติ  
 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ขอหารือสภามหาวิทยาลัย กรณีมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ 
รางวัล หรือสรางช่ือเสียงระดับทองถ่ิน และระดับชาติ  จะขอนําบุคลากรดังกลาว มารับการแสดงความยินดี                        
ตอสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม อนุญาต  
 

5.4 การดูแลความสะอาด ระหวางการดําเนินการกอสรางถนนและอาคารภายในมหาวิทยาลัย  
 

ดวยขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการซอมแซมถนน กอสรางอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศนภายใน 
มหาวิทยาลัย  กรณีพื้นท่ีท่ีดําเนินการเสร็จแลวขอใหมหาวิทยาลัยกํากับผูรับเหมาใหทําความสะอาดบริเวณดังกลาว 
สําหรับวัสดุเหลือใช  ขอใหนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณบึงกะโล  

มติที่ประชุม รับทราบ  
5.5 / ........ 
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5.5   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่   1/2552       
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  คร้ังท่ี 1/2552  
ในวันพฤหัสบดีท่ี  29  มกราคม  2552   เวลา   09.00   น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 5  อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ          

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ  
 

ปดประชุม เวลา  13.00  น.  
 
 

                              (นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท)     
                                                       บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 
 
 

                             (ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง) 
                             ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


