
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2551 

วันท่ี  22  กุมภาพันธ  2551  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน  5  

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

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี                                                                  
3 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                           
4 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาล ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
5 นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
6 อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                       
7 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
8 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
9 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      

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

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายก                           ติดภารกิจ 
2 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ          ติดภารกิจ    
3 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
4 นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ      
5 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
6 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
7 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
8 นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 

รายนามผูเขารวมประชุม     
1. นายพรไชย      สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ  
2. นางสาวนธิวิดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
3. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชุม /...... 
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เปดประชุม   เวลา  13.30   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลยักลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ         
วาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 การจัดสรรงบประมาณ โครงการศึกษาวจิัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผกัเบี้ย  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจงใหท่ีประชุมทราบวา มูลนิธิชัยพัฒนา ไดจัดสรรงบประมาณในการบริหาร 
จัดการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ีย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ประจําป  2551                  
ยอดเงินประมาณ  1,000,000.- บาท   ใหกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ  แตละศูนยเรียบรอยแลว  ซึ่งจะประกอบดวย 
งบประมาณในการบริหารจัดการแผนการดําเนินโครงการฯ และคาตอบแทนบุคลากรประจําศูนยฯ ซึ่งทุกสิ้นป
ผูรับผิดชอบโครงการตองนําเสนอผลการดําเนินการ ตอมูลนิธิชัยพัฒนาเพ่ือรายงานผลการดําเนินการดวย  
 

  1.2   การเดนิทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา                       
                  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 

ผูชวยศาสตราจารยอมร  ชูเอียด  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา  แจงใหท่ีประชุมทราบวา 
สโมสรอาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  ไดกําหนดเดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระเจา           
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวันท่ี  11  มีนาคม  2551  โดยไดรับการ
สนับสนนุงบประมาณคาพาหนะการเดินทางจากอธิการบดี  เปนจํานวนเงนิ  22,000 บาท   

จึงขอเรยีนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัทุกทาน เดินทางไปสักการะพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร รวมกับมหาวิทยาลัย ตามกําหนดการดังกลาว  

 

1.3 ความคืบหนาการพิจารณาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหการ  
หลักสูตรใหม พ.ศ.2551    

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  แจงใหท่ีประชุม
ทราบวา   สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2551  เม่ือวันท่ี  24  มกราคม  2551 ท่ีประชุมไดพิจารณา  
(ราง)  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 และมีมติเห็นชอบ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม  พ.ศ.2551     
 
 

โดยมอบหมายให  /......... 
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โดยมอบหมายให  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฯ  พิจารณาปรับแกแผนการศึกษา 
รายวิชา และใหเพ่ิมเติมรายวิชาเคมีในแผนการศึกษา  ซึ่งท่ีประชุมไดขอใหผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศิธรา
นุวัฒน  เปนท่ีปรึกษาหลักสูตรฯ  และเม่ือดําเนินการปรับแกหลักสูตรฯ แลว ใหนําเสนอหลักสูตรฯ  ตอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจทาน กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไปนั้น    
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ รวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน   ไดพิจารณาปรับแก
หลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  และไดนําหลักสูตรฯ เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแลว   จากนั้น  ไดจัดสงหลักสูตรฯ ดังกลาว ใหกองบริการการศึกษาดําเนินการจัดสงหลักสูตรฯ  ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรองตอไป   จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  

 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  1/2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 24   
มกราคม  2551  จํานวน  11   หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  1/2551   เม่ือวันท่ี  24  มกราคม  2551    โดยใหมีการแกไข ดังนี้  
1.  วาระท่ี  1.1  ยอหนาท่ี 3 ใหแกไขเปน   “และขออนญุาตให ผูชวยศาสตราจารยกฤดา  ชุมจันทรจิรา กรรมการสภา              
มหาวิทยาลยัจากผูดํารงตําแหนงบริหารปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลยั ต้ังแตวันนี้เปนตนไป”  
2.  วาระท่ี  4.2  ใหแกไขเปน “อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวา  สํานักพระราชวังไดแจงหมายกําหนดการ                    
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑติมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ   ประจําปการศกึษา  2549 – 2550  ระหวาง               
วันท่ี 18 – 22  เมษายน  2551  ณ  จังหวัดเชยีงใหม”  
3.  วาระท่ี  5.4  มติท่ีประชุม ขอ 1 กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ขอยอย 1.2  ใหแกไขเปน 
“1.2   ศึกษาดูงานอาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลยั  ณ  ตางประเทศ  เดิม  จํานวน  80  คน คนละ  15,000 บาท  
เปนเงนิ  1,200,000 บาท   แกไขเปน  จํานวน  100 คน  เปนเงนิ  1,500,000 บาท” 

ท้ังนี้  ใหสภาคณาจารยและขาราชการและคณบดีทุกคณะ ประชุมหารือรวมกับเพ่ือพิจารณาเสนอโครงการ
การไปศึกษาดูงานตางประเทศ ตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.2 การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2551  เม่ือวันท่ี  24  มกราคม  2551  ท่ีประชุม 
ไดมีมติเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ   ดังนี้    
 

 1.  นายธีระวัฒน    ภัทรานวัช /........  



 4

 
  1.  นายธีระวัฒน    ภัทรานวัช       ประธานกรรมการ  
  2.  ผูชวยศาสตราจารยพูนศกัด์ิ   บุญสาลี     กรรมการ   

     (กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ คดัเลอืกกันเอง 1 คน)     
  3.  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา   ม่ิงฉาย    กรรมการ  
  4.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
  5.  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยงั     กรรมการและเลขานุการ  

 และท่ีประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยออกหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง  จํานวน  1  คน  เขารวมเปน
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ    ความละเอียดทราบแลวนั้น  ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                           
ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว  ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
เปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ   บุญสาลี     

แตเนื่องดวย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรับการประสานทางโทรศัพทจากนายธีระวัฒน   ภัทรานวัช   
ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  วา คณะกรรมการตุลาการมีมติไมควรใหขาราชการตุลาการ 
ไปเปนคณะกรรมการสรรหาไมวาตําแหนงใดท้ังสิ้น  ดังนั้น  นายธีระวัฒน   ภัทรานวัช  จึงขอถอนชื่อจากการเปน
ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตอไป      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบแตงต้ัง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏฏอุตรดิตถ ดังนี้   
  1.  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ     ประธานกรรมการ  
  2.  ผูชวยศาสตราจารยพูนศกัด์ิ   บุญสาลี     กรรมการ   
  3.  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา   ม่ิงฉาย    กรรมการ  
  4.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
  5.  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยงั     กรรมการและเลขานุการ  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1 การดําเนนิการสรรหาคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย     
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัไดมีคาํสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลยั  ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  
2550 ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2551  เม่ือวันท่ี  24  มกราคม  2551  ท่ีประชุมไดนําเสนอ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2551, 2/2551 และบันทึกขอความ  เรือ่ง การรวมเสนอชือ่และ / หรือ สมัคร
เขาสูตําแหนงคณบดีบัณฑติวิทยาลยั   

 
 

บัดนี้  /......... 
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บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลยั ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ 

วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ.2547  ขอ 7 (5) และ (6) แลว  จึงนําแจง             
ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ ดังนี้      

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  ฉบับท่ี  3/2551  เรือ่ง  บัญชรีายชือ่ผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ 
        เขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2551 
  -  มีผูสมัครและไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑติวิทยาลัย จํานวน  4  คน  
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  ฉบับท่ี  3/2551  เรือ่ง  บัญชรีายชือ่ผูมีคณุสมบัติครบถวน 

                             เขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  ลงวันท่ี  5  กุมภาพันธ  2551 
   -  มีผูมีคณุสมบัติครบถวนเขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑติวิทยาลยั  จํานวน  3  คน  
 

ท้ังนี้  ในวันท่ี  24  มกราคม  2551  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลยั  ไดจัดการประชุม                  
เพ่ือรับฟงความคดิเห็น และขอเสนอแนะของประชาคมผูมีสวนไดสวนเสยี ในมหาวิทยาลยั  จึงขอแจงใหท่ีประชุม
รับทราบ ดังนี้   

ในวันท่ี  4  มีนาคม  2551  คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพ่ือกําหนดกรอบคําถามตามการกําหนดแนวทาง
บัณฑติวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือนาํวิสยัทัศน กลยุทธ  คาํถาม – คําตอบ เผยแพรตอประชาคม ท้ังเอกสาร
และเว็บไซต ซึ่งเปนการดําเนินการตามขอเสนอแนะของประชาคมท่ีแสดงตอประธานกรรมการสรรหาฯ เพ่ือ  

ประเด็นท่ี  1  แสดงความโปรงใสของคาํถาม – คาํตอบ และเพ่ือแสดงความเปนธรรมของคะแนนท่ีกรรมการฯมี
ตอผูสมัคร  

ประเด็นท่ี  2  เพ่ือการตรวจสอบในอนาคตวา ผูไดรับการแตงต้ังไดปฏิบัติตามคาํตอบท่ีแสดงไวหรอืไม 
รับผิดชอบตอการแถลงหรอืไม โดยมีขอเสนอดังนี ้

 2.1  สภามหาวิทยาลยั ควรรบัผิดชอบตรวจสอบหรอืรับฟงความเห็นของประชาคมใหมากขึ้น และควรหา
ความจรงิจากความเห็นของประชาคม เพราะสภามหาวิทยาลยั เปนองคกรสูงสุดท่ีกํากับดูแลการบรรลุวัตถปุระสงค
ของมหาวิทยาลยัแหงนี้  

 2.2   สภามหาวิทยาลยั ควรมีกระบวนการพิจารณาบุคคล และสรางระเบียบท่ีวาดวยกระบวนการถอดถอน
บุคคล  ท่ีขาดความเหมาะสมเม่ือดํารงตําแหนง ท้ังนี้  เนือ่งจากสภามหาวิทยาลยัเปนผูสรรหา เลอืก และแตงต้ังบุคคล
เขามาทํางาน สภามหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบการเลือกคนท่ีอาจเลือกผดิพลาดและควรแกไข 

 2.3  กระบวนการท่ีเสนอ ตามขอ 2.2 ไมเกี่ยวของกับวินยั การทําผิดวินัย หรอืการขาดจริยธรรม แตเปน
กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีเม่ือไดรับตําแหนงไปแลว อันนํามาซึ่งความผิดพลาดหรือ
เกิดความลมเหลวในการนําหนวยงาน องคการ ท้ังนี้  เพ่ือแกไขการนาํตําแหนงท่ีไดรับ (ตําแหนงเปนของสงัคม) ไป
ปฏบัิติดวยนสิยั บุคลกิภาพ และพฤติกรรมสวนตัวท่ีไมเหมาะสมกับตําแหนง เนื่องจากในกระบวนการพิจารณาผูเขา
สูตําแหนงไมมีหัวขอ ไมมีคะแนนใหประเมินบุคลิกภาพ จึงควรมีกระบวนการพิจารณาบุคคล   

 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5  /……. 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2550   
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2550  ในการประชุม ครั้งท่ี 2 / 2551  เม่ือวันท่ี  
15  กุมภภาพันธ  2551    มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา   จํานวน   3    คน   

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  3 คน  ดังนี้ 
  ระดับปริญญาตร ี 
   สาขาศิลปศาสตร  จํานวน  3 คน  
   รวม     3 คน  
มติท่ีประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2550  จํานวน  3  คน  ตามเสนอ  
 

5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑิตวชิาชีพครู   
ประจําภาคเรียนท่ี   2   ปการศึกษา  2550   

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสาํเรจ็
การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ประจําภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา  2550                
ในการประชุม  ครั้งท่ี  2/2551  เม่ือวันท่ี   15  กุมภาพันธ  2551 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา   จํานวน  5  คน                      

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑติและประกาศนยีบัตรบัณฑติวิชาชีพคร ู ประจําภาคเรยีนท่ี  2  ปการศึกษา 
2550  จํานวน  5  คน  ดังนี้  

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา   จํานวน 1 คน  

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน 2 คน  
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู    จํานวน   2 คน  
   รวม       5 คน  
มติท่ีประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2550  

จํานวน  5  คน  ตามเสนอ 
 
 
 

5.4  การวิเคราะห /…….. 
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5.4  การวิเคราะหและประเมินคางานกองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบด ี 
 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคางานของกองนโยบายและแผน ในตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เพ่ือกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 – 8  บัดนี้  คณะกรรมการไดทําการวิเคราะหและ
ประเมินคางานในตําแหนงดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการวิเคราะหและเอกสารท่ีเกี่ยวของ                          
ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  ท้ังนี้  ขอมูลดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล                    
ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2551  เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  ผลประเมินคางานของกองนโยบายและแผน ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
สํานักงานอธิการบดี  เพ่ือกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 – 8 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ผลประเมินคางานของกองนโยบายและแผน ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  สาํนกังาน
อธิการบดี  เพ่ือกําหนดเปนตําแหนงระดับ 7 – 8   ตามเสนอ  

 
5.5  การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน   

 

ความเปนมา ตามท่ีนางวารุณี   ศรีสอาด  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6  มีความประสงค จะขอประเมิน
เพ่ือเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น เปนตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 7  สังกัดกองนโยบายและแผน  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
และคณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอผลการประเมินงานและคุณลักษณะของ 
นางวารุณี   ศรีสอาด  เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น และเอกสารท่ีเกี่ยวของตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   

ท้ังนี้  ขอมูลดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งท่ี  
2/2551  เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  ผลการประเมินงานและคณุลกัษณะของ นางวารณุี   ศรีสอาด  ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับ 6    เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสงูขึน้ เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 7   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ผลการประเมินงานและคณุลักษณะของ นางวารณุี   ศรสีอาด  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ระดับ 6  เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 7  ตามเสนอ  

  ท้ังนี้  ขอใหเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั ประสานนางวารุณี   ศรีสอาด   เพ่ือขอหลกัฐานการเขารับการอบรม
หรือหลักฐานการผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร นําแจงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป   

 
 
 
 

5.6   (ราง)  ขอบังคับ /……. 
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5.6   (ราง)  ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลัย   
       พ.ศ.2551  

 

ความเปนมา เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  บรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตาม มาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง)  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  ท้ังนี้  (ราง)  
ขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว  ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งท่ี  1/2551  
เม่ือวันท่ี   17  มกราคม   2551 และครั้งท่ี 2/2551  เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2551 เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2551  

มติท่ีประชุม มอบหมายให รองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน ดําเนินการแกไข (ราง) ขอบังคับฯ ในประเด็นดังนี้  
1. การอางฐานอํานาจ   
2. การแกไขคําผิด   
3. การอางขอ และการกําหนดขอ  
4. ใหนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551  มาประกอบการ

พิจารณาปรับแก  (ราง) ขอบังคับฯ ดวย  
5. ใหนําขอบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ มาเปรียบเทียบดวย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหง                

แยกขอบังคับออกเปนแตละเรื่อง ไมไดนํามาหลอมรวมกัน    
 6.    ใหสภาคณาจารยและขาราชการ ชวยประสานการจัดทําประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับฯ   

ท้ังนี้  เม่ือดําเนินการแกไข (ราง) ขอบังคับฯ แลว ใหนําเสนอ  (ราง) ขอบังคับฯ ตอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําประชาพิจารณ   จากนั้น  ใหนําขอเสนอแนะจากการทําประชา
พิจารณมาพิจารณาแกไข (ราง ) ขอบังคับอีกครั้งหนึ่ง  กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้ง
ตอไป  

ขอเสนอแนะ 1.  มหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ หรือ (ราง) ระเบียบ ในดานเนื้อหา
สาระ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

  2.  มหาวิทยาลัยตองเครงครัดเรื่องการทําประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับ หรือ (ราง) ระเบียบ กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

  3.  จากเนื้อหาในขอ 9  (1) (2) และ (3)  ของ (ราง)  ขอบังคับฯ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีขอสังเกตวา อธิการบดีจะทําหนาท่ีอะไร เนื่องจากแทจริงแลว อธิการบดีตองทํา
หนาท่ีขับเคลื่อนบุคลากร เพราะเปนอํานาจของ กพอ.  

 
 

 5.7   (ราง)  ขอบังคับ /……… 
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  5.7   (ราง)  ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารงานวิจัย  พ.ศ.2551 
 

ความเปนมา เพ่ือใหการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วาดวย การบริหารงานวิจัย  พ.ศ.2551  ท้ังนี้  (ราง)  ขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว  ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งท่ี  1/2551  เม่ือวันท่ี  11  มกราคม  2551  เรียบรอยแลว                             
จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารงานวิจัย  พ.ศ.2551 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารงานวิจัย  พ.ศ.2551 
 โดยใหแกไข เนื้อหา หมวดท่ี 1 คณะกรรมการ ขอ 6  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย  ประกอบดวย  
 เดิม  (1) อธิการบดี  เปนประธาน  
 ใหแกไขเปน  (1) รองอธิการบดีฝายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เปนประธาน      

 

ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืนๆ   
 

6.1 ขาราชการผูเกษียณอายุราชการและทีมงาน  สาขาส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                         
แจงความประสงคมาปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

 

ดวย รองศาสตราจารย ดร.วินัย   วีระวัฒนานนท  กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ
ขาราชการผูเกษียณอายรุาชการ พรอมกับทีมงาน  สาขาสิง่แวดลอม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดแจงความประสงค
มาปฏิบัติงาน   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และจะมาเปดสอนหลกัสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก   ประกอบกับขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  อยูระหวางการเปดสอนหลักสูตร
พลังงานและสิง่แวดลอม ระดับปริญญาโท   อธิการบดีพิจารณาแลว เห็นวาอาจารยและทีมงานดังกลาว จะสามารถ
เปนศกัยภาพใหกับมหาวิทยาลัยไดในอนาคต  

ซึ่งขณะนีอ้ยูระหวางการดําเนินการจัดทําหลกัสูตรฯ คาดวาจะสามารถนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาได 
ในเดือนเมษายน  2551  อธิการบดีจึงขออนญุาตสภามหาวิทยาลัย ในการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหนักเรยีนและ
ผูสนใจไดรับทราบ   

มติท่ีประชุม สภามหาวิทยาลยัพิจารณาจากขอมูลท่ีอธิการบดีนําเสนอแลว มีมติไมขดัของ  
มอบหมายให  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีพิจารณาขอมูล และนําเสนอขอคิดเห็นตอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาพิจารณาตอไป  
 
 
 

ขอเสนอแนะ /........ 
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ขอเสนอแนะ 1.  มหาวิทยาลยัควรออกระเบียบรองรับการเขามาปฏิบัติงานของกลุมบุคคลดังกลาว และควรมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการกลัน่กรองความเหมาะสมอยางละเอียด และรอบคอบ  
2. เนื่องจากทีมงานบางคนไมมีคณุวุฒิดานวิทยาศาสตร แตมีคณุวุฒิดานครศุาสตร จึงควรมีการหารือรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลยั  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คณะครศุาสตร และผูเกีย่วของ  
 

6.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ขอหารอืเรื่องการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ   บุญสาลี  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลยั  ขอหารอืสภา 
มหาวิทยาลัย  ในเรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลยั   

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให  คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  ดําเนินการตามขัน้ตอน ในประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2551  ลงวันท่ี  3  มกราคม  2551  ตอไป   

  

6.3   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี   3/2551 
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  3/2551 
ในวันศุกรท่ี  21  มีนาคม  2551  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  5  อาคารภูมิราชภัฏ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    

ท่ีประชุม รับทราบ     
 

ปดประชุม   เวลา   18.30   น.   
  
 

               นางสาวนธิิวดี   คณัธานันท      
                                     บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชยั   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  

 
 
 

หมายเหตุ  รายงานการประชุม วาระท่ี  3.1 และ วาระท่ี  5.3  ไมสามารถเปดเผยได 


