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ครั้งที่ 3/2551
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ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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ผูชวยศาสตราจารยอมร
อาจารยเสรี
รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา
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ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ
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รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
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อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
ทรัพยนิรันดร
พูลสรรพสิทธิ์
พอจิต
ศศิธรานุวัฒน
รอดพึ่งครุฑ
แกวยัง
ชุมจันทรจิรา
บัววังโปง
จุฑานนท
มิ่งฉาย
ชูเอียด
แสงอุทัย
พรหมมา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กาญจนกิจ
รัตนศิริกุลชัย
ดีมี
นพรัก

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

มุขดี
สนสอาดจิต

รองอธิการบดีฝายแผนงบประมาณและการเงิน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผูเ ขารวมประชุม (ตอ) /……….
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อาจารยสุปราณี
นายพรไชย
นางสาวนิธวิ ดี
นางสาวนิรชา
นายดํารงค

จําลองราษฎร
สาครเสถียรกุล
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 แนะนําผูปฏิบัติหนาทีเ่ ลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
อธิการบดีแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค รองอธิการบดีฝายบริหาร
และสิทธิประโยชน ไดปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตป 2548 มาจนถึงปจจุบันนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 16 (5) วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ความว า “ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง มิ ใช ก รรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ตาม (2)
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี”
อธิการบดีไดพิจารณาแลว จึงขอเสนอชื่อ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา รองอธิการบดี
ฝายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2551
เปนตนไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบ แตงตั้งให รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา รองอธิการบดีฝายวิจัยพัฒนา
และบริการวิชาการ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2551 เปนตนไป
1.2 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูด ํารงตําแหนงบริหาร
ดวยกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จากผูดํา รงตํา แหน ง บริ หาร หมดวาระการดํ า รงตํา แหน ง เมื่ อ วัน ที่ 14
มีนาคม 2551
เพื่ อ อนุ วัติตามความในมาตรา 16 แห ง พระราชบั ญ ญั ติมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 และข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ 561/2551
เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการ /........
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เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ประกอบกับมติ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 1/2551
เมื่ อวั นที่ 17 มี นาคม 2551 ที่ ประชุ มได ดําเนิ นการเลื อกผู สมควรดํ ารงตํ าแหน งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหารเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือกตอไป
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ฉบับที่ 1/2551 เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกและผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 แลว เห็นวารายชื่อผูมีสิทธิเลือกและผูไดรับ
เลือกในขอ 2.2.4 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ขอ 3.2 ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมเปนไปตาม ขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ความวา “ผูดํารงตําแหนงบริหารที่มีสิทธิเลือกและ
ไดรับเลือกตามขอบังคับนี้ ไดแก ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีที่มิใชรองอธิการบดีผูทําหนาที่เปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยและหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หน วยงานที่เ รี ยกชื่ ออยา งอื่น ที่ มีฐ านะเที ย บเทา คณะ ทั้ง นี้ ต องไมเ ปน ผู รัก ษาการในตํ า แหนง ดั งกล าว” ดัง นั้ น
รองศาสตราจารยพิศมั ย หาญสมบั ติ รัก ษาการในตํ า แหนง คณบดี บัณ ฑิตวิทยาลัย และ นายพิ สุทธิ์ ศรี จัน ทร
รักษาการในตํ าแหนง ผูอํานวยการสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง ไมมีสิทธิออกเสียงเลื อกและ
ไมมีสิทธิไดรับเลือก เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
มอบหมายให มหาวิทยาลัย ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุม
คณบดีสายสังคมศาสตร และกลุมผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการวิทยาลัย
ใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 จากนั้น
นําเสนอผลการคัดเลือกตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวั นที่ 22
กุมภาพันธ 2551 จํานวน 12 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม

มติที่ประชุม /........
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มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. วาระที่ 3.2 ยอหนาที่ 3 ใหแกไขเปน “ แตเนื่องดวย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรับการประสานทางโทรศัพท
จากนายธีระวัฒน ภัทรานวัช ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย วาคณะกรรมการตุลาการมีมติ
ไมอนุญาตใหขาราชการตุลาการไปเปนคณะกรรมการสรรหาไมวาตําแหนงใดทั้งสิ้น ดังนั้น นายธีระวัฒน ภัทรานวัช
จึงขอถอนชื่ อจากการเปน ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และขอใหค ณะกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ย คั ดเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู ทรงคุณ วุ ฒิ เป น ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยตอไป ”
2. วาระที่ 6.1 ขอเสนอแนะ ขอ 2 ใหแกไขเปน “ 2. เนื่องจากทีมงานบางคนไมมีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
แตมีคณ
ุ วุฒิดานครุศาสตร จึงควรมีการหารือรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุ
ศาสตร และผูเกีย่ วของ ”
3. วาระที่ 6.2 มติที่ประชุม ใหแกไขเปน “ มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ
ตามขั้นตอน ในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 ตอไป ”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง ที่ 009/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ลงวั น ที่ 20 ธั น วาคม 2550 นั้ น คณะกรรมการสรรหาคณบดี บัณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย ได ดํ า เนิ นการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรียบรอยแลว
จากการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว กําหนดให วันที่ 11-22 กุมภาพันธ 2551
ผูมีคณ
ุ สมบัติครบตอบรับการทาบทามพรอมสงเอกสารประวัติสวนตัวและแผนกลยุทธในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งตามกํา หนดการดั งกล าว มีผูตอบรับการทาบทามและสง แผนกลยุทธในการบริหารบัณฑิ ตวิ ทยาลัย จํา นวน
1 ราย เทานั้น
เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 9 กําหนดวา “คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสัมภาษณและเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตามอักษรไมนอยกวา 2 รายชื่อ พรอมขอมูลและเอกสารเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา” แตเนื่องจากมีผูตอบรับการทาบทามและสงแผนกลยุทธในการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย เพียง 1 ราย จึงขอหารือที่ประชุม
มติที่ประชุม
มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ 009/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ดําเนินการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
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3.2 หลักฐานผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางของ ก.พ.
ของ นางวารุณี ศรีสอาด
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อ วัน ที่ 22 กุมภาพัน ธ 2551 ที่ประชุมได
พิจารณาเห็นชอบ ผลการประเมินงานและคุณลักษณะของ นางวารุณี ศรีสอาด ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ระดับ 6 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 7 ตามเสนอ และได
มอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานนางวารุณี ศรีสอาด เพื่อขอหลักฐานการเขารับการอบรมหรือ
หลักฐานการผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร นําแจงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 ผลการคัดเลือกขาราชการ เพื่อเขารวมเปนคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
แทนผูเกษียณอายุราชการ
ความเปนมา สืบเนื่อ งจากประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั ้ง ที ่ 12/2550 เมื ่อ วัน ที ่ 20 ธัน วาคม 2550 ที่ ประชุ มได
มอบหมายให ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ พิ จารณาคั ด เลื อ กข า ราชการ 1 ท า น เพื่ อ เข า ร วมเป น
คณะอนุก รรมการอุทธรณแ ละรอ งทุ กข ประจํา มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิ ตถ แทนผู ชวยศาสตราจารยโ ศรตรี ย
จุฑานนท ที่เกษียณอายุราชการซึ่งเปนผลใหสิ้นสุดการเปนคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ตามขอ 5 (3)
แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549
บัดนี้ ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ ได พิจารณาคั ดเลื อ กผู มีคุ ณ สมบั ติเ หมาะสมเข า ร วมเป น
คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอ ยแลว ไดแก นายธนวัฒ น
จอมประเสริ ฐ นั ก วิ จัย ระดั บ 7 เนื่ อ งจากเป น ผู มีป ระสบการณ ด า นการพิ จ ารณาการอุ ทธรณ แ ละร อ งทุ ก ข
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบ แตง ตั้ง ใหน ายธนวัฒ น จอมประเสริ ฐ นักวิ จัยระดั บ 7 เปนคณะอนุก รรมการ
อุทธรณและรองทุกข
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2549 - 2550 และกําหนดการการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฏราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ในวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 ในวันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ หองชางกระ
ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม
จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัย /.....
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จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน เขารวมการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 ในวันที่ 21 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด และรวมเปนเกียรติ
แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2549 – 2550 ในวันที่
22 เมษายน 2551 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นสภามหาวิทยาลัย ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง
ความเปนมา ดวยคณะอนุกรรมการดานกฎหมายซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมหี นาทีพ่ จิ ารณา
กลั่นกรองงานดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 28 มกราคม 2551
ไดพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 265 กําหนดยกเวนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา สามารถดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไดเฉพาะ
แตการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหบริหาร
ราชการแผนดินเทานั้น มาตรา 267 และมาตรา 284 วรรคสิบ กําหนดยกเวนใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ทอ งถิ่ น คณะผู บริ หารท อ งถิ่ น และผู บริ หารท องถิ่ น สามารถดํ า รงตํ า แหน ง หรือ หน าที่ ใดในหน วยงานราชการ
หนวยงานของรัฐหรือรั ฐวิสาหกิจ ไดเฉพาะแตการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎรหรื อ
วุฒิ สภาหรื อ กรรมการที่ ไ ดรั บแต งตั้ ง ในการบริหารราชการแผน ดิ น และการดํ ารงตํ า แหน งตามบทบัญ ญั ติแ ห ง
กฎหมายนั้น ดังนั้น ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี) และผูบริหารซึ่ง เปนผูบังคั บบัญชาสู งสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด นายกเทศมนตรี และนายกองค ก ารบริ หารส ว นตํ า บล) จึ ง ไม อ าจได รั บ แต ง ตั้ ง ให เ ป น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แตอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงได
มติที่ประชุม
รับทราบ
อนึ่ง เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดปจจุบัน ไดรับการพิจารณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2540 ดั ง นั้ น กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถชุดปจจุบันทุกทาน ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผูทรงคุณวุ ฒิชุดใหม ทั้ งนี้ รวมถึง คณะกรรมการสงเสริมกิ จการมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุตรดิตถดวย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ.2551
ความเปนมา เนื่ อ งด วย มาตรา 18 ข อ 12 แห ง พระราชบั ญ ญัติมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 ได กํ า หนดให ส ภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ในการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดการรายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ซึ่งปจจุบันขอบังคับที่มหาวิทยาลัยยึดปฏิบัติอยู เปนขอบังคับสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ออกเมื่อป 2543
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปดวยความ
เรียบรอยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ทั้ง นี้ (รา ง) ขอ บังคับฉบั บดังกลา ว
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2551 เรี ยบร อยแล ว โดยมี ส าระสํ า คั ญ 3 ส วน คื อ 1.ฐานอํ านาจของข อ บัง คั บ 2.องค ประกอบของ
คณะกรรมการ และ 3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
จึงนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน พ.ศ.2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พิจารณา (รา ง) ข อบังคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิ ตถ ว าดวย คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน พ.ศ.2551 และเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ใหเพิ่มเติมบทนิยามในขอบังคับ
2. ใหมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน จํานวน 9 คน
3. ข อ 3 ใหแ กไ ขเป น “ใหย กเลิก บรรดาประกาศ กฎ หรื อระเบี ยบ และขอ บัง คับอื่นในส วนที่มีบัญ ญัติไว แล ว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน”
4. ขอ 4 ใหแกไขเปน “ใหมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ที่สภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง ดังนี้”
5. ขอ 4 (2) ให แก ไ ขเป น “รองอธิก ารบดีค นหนึ่ง ซึ่ งแต ง ตั้ง โดยคํา แนะนํ า ของอธิ การบดี เป นรองประธาน
กรรมการ”
6. ขอ 4 (3) ใหแกไขเปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน เปนกรรมการ”
7. ขอ 4 (4) ใหแกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒใิ นทองถิ่นที่มิใชบุคคลในมหาวิทยาลัยและมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่เป นผู มีความรูดานการศึก ษา จํา นวน 1 คน และดา นทั่วไป จํานวน 1 คน ซึ่ งแต งตั้ งโดยคํ าแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
8. ขอ 4 (5) ใหแกไขเปน /.....
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8. ขอ 4 (5) ใหแกไขเปน “ใหหนวยงานระดับคณะ และเทียบเทาคณะ เสนอชื่อบุคลากรในหนวยงาน หนวยงานละ 1 คน
และใหผูไดรับการเสนอชื่อจากหนวยงาน คัดเลือกกันเองใหเหลือ 4 คน เปนกรรมการ”
9. ใหตัดขอ 4 (6) (7) และ (8) ออกทั้งหมด
10. ขอ 4 (9) ใหแกไขเปน “ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เปนเลขานุการ”
11. ขอ 4 (10) ใหแกไขเปน “เจาหนาที่กองนโยบายและแผน ซึ่งแตงตั้งโดยคําแนะนําของผูอํานวยการกองนโยบาย
และแผน เปนผูชวยเลขานุการ”
12. ใหตัดขอ 5 ความวา “ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 4” ออกทั้งหมด
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก (ราง) ขอบังคับ ใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย
ขอสังเกต
มหาวิทยาลัยควรนําขอบังคับที่ผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยแลว มาเปนตนแบบในการจัดทํา (ราง)
ขอบังคับฉบับตอไป
5.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ.2551
ความเปนมา เพื่อเปนการรองรับการออกหลักฐานการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ.2551 แลว โดย (ราง) ระเบียบฉบับดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ.2551
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
พ.ศ.2551 ตามเสนอ
5.3 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผูท รงคุณวุฒิ
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผูทรงคุณวุฒิ ไดหมดวาระลง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ในการนี้
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548 ขอ 9 จึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ สภาวิชาการ จาก
ผูทรงคุณวุฒิ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

ประเด็นนําเสนอ /......
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยพศิ มัย หาญสมบัติ
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ
กรรมการ
4. อาจารยวิภา ประพินอักษร
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยเชาว เพ็ชรราช
กรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผูทรงคุณวุฒิ ตามเสนอ
5.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2551
ความเปนมา
ดวยโรงเรียนสาธิ ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ ไดดําเนินการจัดทํ า (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุตรดิตถ เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2551 โดยมีสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ปรับเพิ่มคาอาหารคนละ 500 บาท ตอภาคเรียน เนือ่ งจาก การขึ้นราคาของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ทําใหรายรับไมพอกับรายจาย
2. ปรับเพิ่มคาเรียนเสริมพิเศษ (จางบุคลากร) สําหรับนักเรียนที่เขาใหม ในปการศึกษา 2551 ทุกระดับชัน้
และนักเรียนที่สมัครเขาเรียนในระดับชัน้ บริบาล ประถมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนละ 1,000 บาท
เนื่องจาก มีการปรับขึน้ เงินเดือนตามที่รฐั บาลกําหนด ทําใหคา จางครูและบุคลากรไมพอเพียง ดังนั้น จึงขอนําเสนอ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ ง การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การระดมทรัพยากรเพือ่ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551
ประเด็นที่ 1 การปรับเพิ่มคาอาหารสําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น คนละ 500 บาท ตอภาคเรียน
ประเด็นที่ 2 การปรับเพิ่มคาเรียนเสริมพิเศษ (จางบุคลากร) สําหรับนักเรียนทีเ่ ขาใหม ในปการศึกษา 2551
ทุกระดับชั้น และนักเรียนที่สมัครเขาเรียนในระดับชัน้ บริบาล ประถมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนละ
1,000 บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551
มอบหมายให /…..
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มอบหมายให
1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต
เกี่ยวกับการปรับเพิ่มคาอาหาร และการปรับเพิ่มคาเทอม โดยแยกแบบสอบถามเปน 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 สอบถามผูปกครองของนักเรียนเกา ในประเด็นการปรับเพิ่มคาอาหาร คนละ 500 บาท
ประเภทที่ 2 สอบถามผูปกครองนักเรียนใหม ในประเด็นการปรับเพิ่มคาเทอม ภาคเรียนละ 1,000 บาท
2. มหาวิทยาลัยจัดการประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางฝายบริหาร คณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิต เพื่อให
ไดมาซึ่งมิติการพัฒนาโรงเรียนสาธิต ที่กอ ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและศักยภาพในการดูแล
ขอสังเกต
โรงเรียนสาธิตควรรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง และควรใหความสําคัญดานการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง และชี้แจงการบริหารอยางโปรงใส เพื่อนําความเห็นของผูปกครองมาประมวล และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบการพิจารณา (ราง) ประกาศดวย
5.5 ขอหารือกรณีขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547
ความเปนมา ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ในตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2548 ขอ 4 ความวา “ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ดังตอไปนี้
(1) อธิการบดี เปนประธาน (2) ผูแทนคณะกรรมการประจําคณะจากผูทรงคุณวุฒิคัดเลือกกันเอง 1 คน
เปนกรรมการ (3) รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ” ซึ่งสรุปไดวาคณะกรรมการเปนบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความวา การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช
บังคับโดยอนุโลม และความในหมวด 4 มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิ ทยาลั ย ประกอบด วยประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอก ซึ่ ง นายกสภา
มหาวิ ทยาลั ยแต งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งสรุ ปไดวา คณะกรรมการเป นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย
จะเห็ นไดวา ข อบั งคั บของมหาวิทยาลัย กํา หนดให คณะกรรมการฯ เปน บุค คลภายใน ไม เป นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่กําหนดใหคณะกรรมการฯ ตองเปนบุคคลภายนอก จึงขอหารือ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2548 ใหเปนไปตาม มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
เห็นชอบให /……
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เห็ น ชอบให มหาวิ ทยาลั ย ใช ข อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ ว า ด วย คณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ในการประเมินผลงานใน
ตําแหนงคณบดี โดยอนุโลมไปพลางกอน จนกวาจะมีการปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ. 2548 ใหเปนไปตาม มาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
5.7 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง ที่ 001/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ลงวั นที่ 22 กุ มภาพั นธ 2551 นั้ น คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ย ได ดําเนิ นการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อ วันที่ 20 มี นาคม 2551
ที่ ประชุ มได ร วบรวมรายชื่ อ และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู ไ ด รั บการเสนอชื่ อ ผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแลว จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ 1. หารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูส มควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จากบัญ ชี
รายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ
2. พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิ บัติในการพิจารณาเลื อกบุคคลผูสมควรดํารงตํ าแหน งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงมติเลือก ซึ่งผูมีสิทธิเลือก 1 คน สามารถเสนอชื่อ
ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยไดหนึ่งรายชื่อ
ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
มีหนาที่ในการแจกบัตรลงคะแนน นับคะแนน และปฏิบัติหนาที่โดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม จํานวน 3 คน ดังนี้
1) นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร
ประธานกรรมการ
2) แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการ
3) นายพีระศักดิ์ พอจิต
กรรมการและเลขานุการ
2. เห็ น ชอบ ผลการลงมติ เ ลื อ กบุ ค คลผู ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ซึ่งไดแก ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว
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มอบหมายให คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการทาบทามสอบถามความสมัครใจ
ของบุค คลผูส มควรดํา รงตํา แหน งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ทั้ง นี้ อุ ปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง ปฏิ บัติหน าที่ เป น
ประธานการประชุม ณ ขณะนั้น ไดใหผูรับมอบหมายเปนผูแทนประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี) ดําเนินการขั้นตอนทาบทาม ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว ทันที โดย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี ไดกลาวถอยคําเชิญศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว ไดกรุณาใหเกียรติ
มหาวิทยาลัย รับเปนนายกสภามหาวิทยาลัยอีกสมัยหนึ่งอีกตอไป และศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว ไดกลาว
ถอยคํารับเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อีกสมัยหนึ่งเปนที่เรียบรอยแลว
อนึ่ง การดําเนินการในขั้นตอนตอไป ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ
และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 หารือการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 รายชื่อ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ที่ประชุมไดพิจารณาเลือก
ผูสมควรดํารงตําแหน งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผูทรงคุณวุฒิ จากบั ญชีรายชื่อที่ค ณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ
จํานวน 22 รายชื่อ
โดยมอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณ วุฒิ ดํ า เนิ น การทาบทาม
สอบถามความสมัครใจของบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามลําดับคะแนน
นิย ม ลํ า ดั บที่ 1 ถึ ง ลํ า ดั บที่ 11 ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯ ได ดํา เนิ นการเรี ย บร อ ยแล วนั้ น อนึ่ ง เนื่ อ งจากมี
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นลํ า ดั บ ที่ 1 – 11 จํ า นวน 2 คนที่ ไ ม ส ามารถดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 267 และมาตรา 284 วรรคสิบ
ทั้งนี้ วาระ 4.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 267 และมาตรา 284 วรรคสิบ
กําหนดยกเวนใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น สามารถ
ดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไดเฉพาะแตการดํารงตําแหนง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน
และการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
ดังนั้น ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) และ
ผู บ ริ ห ารซึ่ ง เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี และนายกองค การบริหารสวนตําบล) จึงไม อาจไดรับแตงตั้งให เปนกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ แตอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงได
มหาวิทยาลัยจึงขอหารือที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ผลการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อ
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ จํานวน 22 รายชื่อ
มติที่ประชุม
รับทราบ มอบหมายให คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการออก
หนั ง สื อ ทาบทามสอบถามความสมั ค รใจ ของผู ส มควรดํ า รงตํา แหน งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ในลําดับที่ 12 และ 13 ตอไป
6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 4/2551
ในวันจันทรที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชางกระ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม
ที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม เวลา 19.00 น.
นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ

รายงานการประชุม วาระที่ 5.6 ไมสามารถเปดเผยได

