
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี   5/2551 

วันท่ี  30  พฤษภาคม  2551  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 5  

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

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี  
3 นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
4 นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพึ่งครุฑ กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
6 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
7 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
8 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
9 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        

10 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        
11 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจาํ 
12 อาจารยเสร ี แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจาํ 
13 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                      

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       ติดภารกิจ    
2 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาล ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
4 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ    
5 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
6 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
7 นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ    
8 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
9 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ    

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                   ไปราชการ  
 
 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม    /…. 
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รายนามผูเขารวมประชุม     
 

1 นางสาวนธิวิดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ  
2 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3 นางสาวเพ็ญวดี  ผูบุญ ผูชวยเลขานุการ 
4 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม   เวลา  09.30   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลยักลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ         
วาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 การศึกษาดงูานโครงการศึกษาวจิัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผกัเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
 

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงใหท่ีประชุมทราบวา  โครงการเปดทองหลังพระ ทองเท่ียวสืบสานโครงการ 
พระราชดําริ  ไดบรรจุโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหอยูใน
โครงการเปดทองหลังพระ ทองเท่ียวสืบสานโครงการพระราชดําริ ต้ังแตป 2550  เปนตนมา  ซึ่งคณะผูบริหารของ
โครงการเปดทองหลังพระฯ   ไดเขาศึกษาดูงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียตามแนว
พระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ  เม่ือวันท่ี  16 พฤษภาคม  2551  ท่ีผานมา  และจากการเขาศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร
โครงการเปดทองหลังพระฯ ในวันดังกลาว  คณะผูบริหารโครงการเปดทองหลังพระฯ ไดกลาวชื่นชมการทํางานของ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ วาดําเนินการไดผลดีมาก   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงใหท่ีประชุมทราบวา   สาํนักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพรผลการปฏิบัติราชการตาม                
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ผลปรากฏวา มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุตรดิตถ มีคะแนนอยูในลําดับท่ี 5 จากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ   72   แหง   ซึ่งมีคะแนนการประเมิน                           
อยูท่ี  4.2026    สําหรับทานท่ีสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  http://www.opdc.go.th /content.php?             
menu _id=4&content_id=1034       

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให มหาวิทยาลยัเผยแพรประชาสมัพันธ ใหบุคลากรภายในและภายนอกไดรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  /........ 
 

http://www.opdc.go.th
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  4/2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 21
เมษายน   2551 จํานวน  14   หนา  และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  
สรุปขอมูลไดดังนี ้   
1. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไมสงแบบตอบรับ      จํานวน  22   คน   
2. กรรมการสงแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข     จํานวน   1    คน  
3. กรรมการสงแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยใหมีการแกไข     จํานวน   1    คน   
ไดแก    ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา    ม่ิงฉาย   ขอใหแกไขตําแหนงในรายนามผูมาประชุมลําดับท่ี   9   
เดิม  ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ  รอดพ่ึงครุฑ    รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  
ขอใหแกไขเปน   ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ  รอดพ่ึงครุฑ   กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร    

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  4/2551   เม่ือวันท่ี    21   เมษายน   2551   
มอบหมายให  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แกไขรายงานการประชุมใหเปนไปตามท่ี ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ม่ิงฉาย      
เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง  
 

3.1 การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบรหิาร  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 4/2551 ท่ีประชุมไดมีมติมอบหมายใหมหาวิทยาลยัดําเนินการ
คดัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมคณบดีสายสังคมศาสตร และกลุมผูอํานวยการ
ศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการวิทยาลยั ใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คณุสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 ลงวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2550 จากนั้น  ใหนําเสนอผลการคดัเลอืก ตอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ
พิจารณา 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอผลการคัดเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมคณบดี สายสังคมศาสตร และกลุมผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน 
วิทยาลัย  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาประกาศผลการเลือก   ดังนี้  

 1.  กลุมคณบดีสายสงัคมศาสตร  ผูไดรับการคดัเลอืก   ไดแก  
  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง ตําแหนง   คณบดีคณะครุศาสตร  

2.  กลุมผูอํานวยการศนูย สาํนัก สถาบัน วิทยาลยั และหนวยงานเทียบเทาคณะ  ผูไดรับการคดัเลอืก  ไดแก  
  อาจารยปรญิญา   บัววังโปง ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 

มติท่ีประชุม /....... 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  ผลการคดัเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เพ่ิมเติม   ดังนี้ 
 1.  กลุมคณบดีสายสงัคมศาสตร  ผูไดรับการคดัเลอืก   ไดแก    
  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง ตําแหนง   คณบดีคณะครุศาสตร  

2.  กลุมผูอํานวยการศนูย สาํนัก สถาบัน วิทยาลยั และหนวยงานเทียบเทาคณะ   ผูไดรับการคดัเลือก  ไดแก  
  อาจารยปรญิญา   บัววังโปง ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 

3.2 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

ความเปนมา เนื่องดวยผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ  บุญสาลี  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ติดภารกิจ  ซึ่งไดมอบหมาย
ใหอาจารยปริญญา   บัววังโปง  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  เปนผูแถลงแทน  ดังนี้  

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2551 ท่ีประชุมไดมีมติมอบหมายให คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย  
ดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี พ.ศ.
2547 ขอ 9 ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม  และเม่ือคณะอนุกรรมการฯ แกไขขอบังคับดังกลาวแลว ใหเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม  และใหนําขอบังคับฉบับใหม มอบใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ดําเนินการสรรหาฯ  อีกครั้งหนึ่งนั้น  

คณะอนุกรรมการฯ ไดเนินการแกไขขอบังคับ พรอมกับไดนําเสนอขอบังคับตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาลงนาม  และไดสงมอบขอบังคับฉบับใหมใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแลว   

บัดนี้   คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ไดดําเนินการสรรหา ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ.2551              
ลงวันท่ี 30  เมษายน  2551  เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ 1.  หารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากบัญชี
รายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ  

2.  พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน  1  รายชื่อ 
มติท่ีประชุม 1.  เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย               

จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงมติใหความเห็นชอบ 
  ท่ีประชุมไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

มีหนาท่ีในการแจกบัตรลงคะแนน  นับคะแนน และปฏิบัติหนาท่ีโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม  จํานวน  3  คน  ดังนี้  
   1)  นายวีระ    รัตนศิริกุลชัย  ประธานกรรมการ 
   2)  ผูชวยศาสตราจารยอมร  ชูเอียด  กรรมการ 
   3)  อาจารยเสรี   แสงอุทัย    กรรมการและเลขานุการ  
 

2.  เห็นชอบ /…… 
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  2.  เห็นชอบ  ผลการลงมติใหความเห็นชอบบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                            

จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  ไดแก  รองศาสตราจารยพิศมัย   หาญสมบัติ   ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี  30  
พฤษภาคม  2551  เปนตนไป  

 

3.3 บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2550  ท่ีปรบัแกแลว  
 

ความเปนมา สืบเนือ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  4/2551 ท่ีประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถกูตองของใบสรปุจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา  2550    ชอง
ผลรวมผูไดรับปรญิญาเกยีรตินยิมอันดับ 1 และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ
วิชาชีพคร ู  ลําดับท่ี 140  รหัสประจําตัว 49561000731   ชื่อ – สกุล นางสาววรวรรณ   สุบรรณจุย ในชองคะแนนควร
ระบุเปนทศนิยมสองตําแหนงนัน้  มหาวิทยาลยัไดมอบหมายใหกองบรกิารการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบขอมูล            
ในประเด็นดังกลาวแลว  จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1  กรณชีองผลรวมของผูไดรับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดับ  1 ไมสอดคลองกัน ซึ่งไดตรวจสอบแลว 
พบวาเกิดความผดิพลาดดานการกรอกขอมูล  ซึง่ไดดําเนินการแกไขแลว  

ประเด็นท่ี 2  กรณีบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพคร ูลําดับท่ี 140  
ชองคะแนนไมไดระบุเปนทศนยิมสองตําแหนง  ซึ่งไดตรวจสอบแลว พบวาเกิดความผิดพลาดในกระบวนการสําเนา
เอกสาร เนื่องจากตนฉบับของเอกสารมีการระบุทศนยิมสองตําแหนง  คือ  3.44  จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
รับทราบ  
 

ขอสังเกต  นายทะเบียนควรลงลายมือชื่อในเอกสารบัญชีรายชื่อผูสาํเร็จการศกึษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลยั เพ่ือขอ
อนุมัติผลปริญญาทุกแผน   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1 ผลการคัดเลือกท่ีปรึกษาดีเดน โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของอุตสาหกรรมสวนภูมิภาค   

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดรับการวาจางใหเปนท่ีปรึกษาโครงการพัฒนา                           
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสวนภูมิภาค 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร                   
ของกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งหัวหนาท่ีปรึกษาไดแก  นายธนวัฒน  จอมประเสริฐ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ไดดําเนินการเปนท่ีปรึกษาใหแก บริษัท สยามไชนเปเปอร จํากัด  ซึ่งเปนสถานท่ีผลิตกระดาษไหวเจา                
ตําบลถ้ําฉลอง จังหวัดอุตรดิตถ   ซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลวนั้น  
 

บัดนี้  กระทรวงอุตสาหกรรม /…….. 
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บัดนี้  กระทรวงอุตสาหกรรมไดแจงผลการคัดเลือกท่ีปรึกษาดีเดน จากจํานวน  75  จังหวัด  150  สถาน
ประกอบการ  ไดรับการคัดเลือกดีเดนเพียง  17  จังหวัด  จํานวนท่ีปรึกษาดีเดน  24  ราย  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
โดยนายธนวัฒน  จอมประเสริฐ ไดรับเกียรติบัตร เปนท่ีปรึกษาดีเดนดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ในโครงการ
ดังกลาวดวย   จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

4.2 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  

 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกบัการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547                      
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น การดําเนินการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามขอบังคับ จะเปนการดําเนินการท่ีขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ มาตรา 17 วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  หรือไมนั้น  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 8) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบกับไดรับ
ฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการแลว  เห็นวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) 
และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  3  ป และเม่ือครบวาระ
การดํารงตําแหนงแลว  มาตรา 17 วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไวโดยแจงชัดวา 
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตา 16 (3) (4) 
และ (5) ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูนั้นพนจําตําแหนง ประกอบกับมาตรา 17 วรรคหา    แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ก็ไดบัญญัติขั้นตอนและหลักเกณฑสําหรับการปฏิบัติไวดวยวา  เม่ือนายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตา 16 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได
ดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหมอีกดวย  ดังนั้น  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา 17 วรรคหา และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ประกอบกันแลว  เห็นไดวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะดําเนินการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) กอนครบวาระการดํารงตําแหนงไมได   

 
 
 

หากมหาวิทยาลัย /…… 
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หากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับกอนท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) ครบวาระการดํารงตําแหนง  ยอมเปนการดําเนินการท่ีขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติมาตรา 17  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   

จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 

4.3  โครงการความรวมมือดานการวิจัยพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลฯ 
ระหวางการไฟฟาฝายผลิต (EGAT) กับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการประสานงาน                         
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

 
เนื่องดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีการเชื่อมโยงความรวมมือกับการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย   

เพ่ือจัดทําแผนสื่อสารสาธารณะเพ่ือการผลิตไฟฟาสําหรับประชาชน เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตไฟฟา  โดยยึดหลักชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการสื่อสาร อันจะนําไปสูความสัมพันธท่ีไวเนื้อเชื่อใจกัน 
(Trusting relationship) ระหวางโรงไฟฟากับชุมชน โดยมีกลยุทธท้ังสิ้น 3  กลยุทธไดแก   

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาศักยภาพ เพ่ือเสริมพลังผูปฏิบัติงานและหนวยงานดานการสื่อสารสาธารณะ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

กลยุทธท่ี 2  สื่อสารแบบมีสวนรวมครบวงจร เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ทัศนคติท่ีดี และคิดอยางมีเหตุผล
ตอกระบวนการผลิตไฟฟา   

   กลยุทธท่ี 3 สื่อสารแบบมีสวนรวม เพ่ือสรางความสัมพันธ แบบภาคีหุนสวนกับชุมชน        
 

   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)   เห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักยภาพในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการสื่อสารสาธารณะเพ่ือการมีสวนรวมของชุมชนดังกลาว  และเปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความใกลชิดกับชุมชนในแตละทองถิ่นจึงทําขอตกลงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เสนอ “โครงการวิจัย
และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะเพ่ือการผลิตไฟฟาสําหรบัประชาชนแบบมีสวนรวม                
ในป 2551  ขึ้น”  โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถทําหนาท่ีเปนหนวยประสานงานกลาง บริหารจัดการเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง  13  แหง  และไดกําหนดใหมีการลงนามสัญญาความรวมมือ  ในวันท่ี  5  มิถุนายน  2551               
จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 

4.4    การประเมินผล  /….. 
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4.4    การประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจัดโครงการความรวมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยในป  2551                        
ท่ีประชุมเครือขายการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ไดตกลงนํารองการประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  12  แหง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับคัดเลือกเขารวมเปน
โครงการนํารองดําเนินการในป 2551  เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ในชวงป พ.ศ.2545 – 2549   

เพ่ือใหการประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ  
สงผลดีตอการพัฒนาพันธกิจดานงานวิจัย  และเปนการบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่นๆ  จึงขอนําเสนอ                          
แผนการประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในเบ้ืองตน   
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ และใหขอเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณของโครงการตอไป    

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

5.1   ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนท่ี   2   ปการศึกษา  2550 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศกึษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี  ประจําภาคเรยีนท่ี  2  ปการศึกษา  2550 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา ในวันท่ี 24  พฤษภาคม  
2551  รวมจํานวนท้ังสิน้  46  ราย   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน  46  ราย  ดังนี้   
 ระดับปริญญาตร ี 
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  15 คน 
  สาขาศิลปศาสตร   จํานวน 6 คน 
  สาขาการศึกษา   จํานวน 4 คน 
  สาขาบริหารธรุกิจ   จํานวน 12 คน 
  สาขานิติศาสตร   จํานวน 7 คน  
 ระดับอนุปรญิญา 
  สาขาวิทยาศาสตร    จํานวน 2 คน  
   รวม   จํานวน 46 คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน  46  ราย   ตามเสนอ  
 

5.2 (ราง)  คําสั่งสภามหาวิทยาลัย /...... 
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5.2  (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง  แตงต้ังกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ  

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 27  
กุมภาพันธ  2551 ดังนั้น เพ่ือใหการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ ในมาตรา 20 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547  เปนไปดวยความเรียบรอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  จึงขอเสนอ
แตงต้ังกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคณุวุฒิ     

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา แตงต้ังกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคณุวุฒิ  จํานวน  6  คน    ไดแก  
 1.  ศาสตราจารย ดร.สเุทพ   สวนใต   กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
 2.  รองศาสตราจารย ดร.สมยศ   พลับเท่ียง   กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
 3.  รองศาสตราจารย ดร.สนม   ครุฑเมือง   กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
 4.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภณัฐ    ชูชินปราการ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชยั   หิรัญวโรดม  กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
 6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สชุาติ   แยมเมน   กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ
มติท่ีประชุม เห็นชอบ แตงต้ังกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคณุวุฒิ จํานวน  6  คน  ตามเสนอ   

 

  5.3   การวิเคราะหและประเมินคางาน ตําแหนงประเภทผูบรหิาร ของขาราชการพลเรือน   
          ในสถาบนัอุดมศึกษา สายสนับสนนุ  
 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตําแหนงประเภทผูบริหาร            
ของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน  จํานวน  5  ตําแหนง  ดังนี้     

1.  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  7 
2.  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 
3.  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  7 
4.  ตําแหนงบุคลากร 7 - 8  
5.  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  7 
คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินคางานในตําแหนงดังกลาวแลว ประกอบกับขอมูล

ดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งท่ี 4/2551  เม่ือวันท่ี  30  
เมษายน  2551  เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอผลการวิเคราะหและเอกสารท่ีเกี่ยวของตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

 
 
 

ประเด็นนําเสนอ /……. 
 



 10

 
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ผลการวิเคราะหและประเมินคางาน ตําแหนงประเภทผูบริหาร ของขาราชการพลเรือน                        

ในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ผลการวิเคราะหและประเมินคางาน ตําแหนงประเภทผูบริหาร ของขาราชการพลเรือน                        

ในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน   ตามเสนอ  
ในการนี้   นายมานพ   ดีมี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดกลาวชื่นชมการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยครั้งนี้วาดําเนินการไดอยางราบรื่นและประชุมไดอยางสบายใจ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการกลั่นกรองเรื่อง 
ท่ีนําเขาวาระการประชุมมาเปนอยางดี  ท่ีผานมาบางครั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตองใชเวลาในการอภิปรายและ 
ต้ังประเด็นมาก ทําใหตองใชเวลานาน  ดังนั้น   เม่ือระเบียบวาระใดท่ีมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองมาเบ้ืองตน
แลว สภามหาวิทยาลัยไมควรใชเวลาในการพิจารณาและอภิปรายมากเกินไป   

ผูชวยศาสตราจารยอมร   ชูเอียด  กลาวชื่นชมและกลาวขอบคุณเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ท่ีไดปฏิบัติ
หนาท่ีเปนอยางดี    

 

5.4   การประเมินผลงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                    
        สายสนับสนุน เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนนุ เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึน้ ในตําแหนงดังตอไปนี ้
1.  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  7  ตําแหนงเลขท่ี 0015 
2.  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7   ตําแหนงเลขท่ี 0017 
3.  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  7  ตําแหนงเลขท่ี 0009 
4.  ตําแหนงบุคลากร 7-8     ตําแหนงเลขท่ี 0004 
5.  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  7   ตําแหนงเลขท่ี  0016  

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินผลงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นแลว ประกอบกับขอมูลดังกลาวไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งท่ี 4/2551  เม่ือวันท่ี  30  เมษายน  2551  และ
ครั้งท่ี 5/2551  เม่ือวันท่ี  28 - 29  พฤษภาคม  2551  เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอผลการประเมินและเอกสาร                    
ท่ีเกี่ยวของตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา      

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา   ผลการประเมินผลงานและคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                         
สายสนับสนุน เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  จํานวน  5  คน   ดังนี้  

 1.  นางศณัฐฌา    ฤกษดี  ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี  6  ตําแหนงเลขท่ี  0015 
 2.  นางสาวสินี   กะวิ  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  6   ตําแหนงเลขท่ี  0017  
 
 

3.  นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน /..... 
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 3.  นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  6   ตําแหนงเลขท่ี  0009  
 4.   นายพรไชย   สาครเสถียรกุล ตําแหนงบุคลากร  6   ตําแหนงเลขท่ี  0004 
 5.  นายบุญชวย   อิ่มทอง  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  6  ตําแหนงเลขท่ี  0016  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แตงต้ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน  ดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น                     

จากระดับ 6  เปนระดับ 7   จํานวน  5  คน  ตามเสนอ   ดังนี้   
 1.  นางศณัฐฌา    ฤกษดี  ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี  7  ตําแหนงเลขท่ี  0015 
 2.  นางสาวสินี   กะวิ  ตําแหนงนักวิการศึกษา 7   ตําแหนงเลขท่ี  0017  
 3.  นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  7   ตําแหนงเลขท่ี  0009  
 4.   นายพรไชย   สาครเสถียรกุล ตําแหนงบุคลากร  7   ตําแหนงเลขท่ี  0004 
 5.  นายบุญชวย   อิ่มทอง  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  7  ตําแหนงเลขท่ี  0016  
 

ขอสังเกต 1.   กรณีตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงบุคลากร 6  ท่ีเสนอขอรับการประเมินผลงานและคุณลักษณะ                      
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น เปนระดับ 7-8  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  เปนการประเมินเพ่ือเขาสูตําแหนงระดับ 
7  ดังนั้น  การเลื่อนไหลไปสูระดับ 8  นั้น  ผูขอรับการประเมินตองทําผลงานประกอบเพ่ือขอรับการประเมินเขาสู
ระดับ 8 อีกครั้งหนึ่ง  

  2.  การอนุมัติแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นนั้น  แทจริงแลวแตงต้ังโดยอธิการบดี ในอํานาจหนาท่ี 
ตามมาตรา 28 ของ ก.พ.อ. โดยความเห็นชอบของ กบม.  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยควรเรงรัดผูเกี่ยวของ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย โดยเร็ว  

 

5.5  พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง  อัตราการจายเงินคาตอบแทนการสอน                                       
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานและส่ิงแวดลอม พ.ศ.2551  

 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม รุนท่ี 1 ซึ่งมีจํานวนนักศึกษา  12  คน  และไดเริ่มจัดการเรียนการสอน              
ในภาคเรียนท่ี  3/2550  ความทราบแลวนั้น  ซึ่งหลักสูตรดังกลาวนี้เปนหลักสูตรแรกในระดับบัณฑิตศึกษา                       
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเหมาจาย  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอน
เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประธานหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดลอม  จึงขอเสนอ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง  อัตราการจายเงินคาตอบแทนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2551  ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนการสอน             
ไมเกินคาบละ  600  บาท   ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  เรือ่ง  อตัราการจายเงินคาตอบแทนการสอน                                       
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพลงังานและสิง่แวดลอม พ.ศ.2551  

 
มติท่ีประชุม /......... 
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มติท่ีประชุม ไมพิจารณา  เนื่องจาก ท่ีประชุมเห็นวา  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  เรือ่ง  อัตราการจายเงิน
คาตอบแทนการสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพลงังานและสิง่แวดลอม พ.ศ.2551  ดังกลาว  ยังไมผาน
กระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดใดๆ ของมหาวิทยาลัยเลย   

  มอบหมายให   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ประสานประธานหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดลอม   
 ใหนํา (ราง) ประกาศดังกลาว  เสนอตอคณะกรรมการบัณฑติวิทยาลยัประจํามหาวิทยาลยั และ / หรอื คณะกรรมการ

บริหารงบประมาณและการเงนิ  (เนื่องจากมีความเกีย่วของกับการใชจายงบประมาณ)   เพ่ือพิจารณาในเบ้ืองตน                
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลยั  

ขอสังเกต 1.   ควรพิจารณาวาความเปนเอกภาพของการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาควรเปนอยางไร  
2. งบประมาณท่ีไดจากการเก็บคาเทอม ไดผานกระบวนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยแลว 

หรือไม  หากยงัไมผานกระบวนการ หลกัสูตรฯ จะสามารถขออนุมัติงบประมาณกอนไดหรือไม  หรือกรณีท่ีผาน
กระบวนการแลว  เหตุใดคราวนั้นจึงไมขออนุมัติ 

3. ขณะนีม้หาวิทยาลยัอยูระหวางการเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศกึษา ในลกัษณะท่ีเปนเอกเทศ 
เชนเดียวกันนี้  อีก 2 หลักสูตร  ไดแก  หลกัสูตรปรญิญาโทและปรญิญาเอก สาขาสิง่แวดลอมศึกษา ซึง่ท้ัง 2 หลักสูตร              
จะขอดําเนินการเชนเดียวกันนีอ้ีกหรอืไม    

4. การเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา  มหาวิทยาลยัควรนําเรื่องบรรจุในการประชุม 
คณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลยั ท่ีเกีย่วของเพ่ือกลั่นกรองเบ้ืองตนกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย    

   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

6.1 ติดตามความคืบหนา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ   
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  ไดติดตามทวงถาม กรณ ี (ราง) ขอบังคับ หรอื (ราง)  
ระเบียบ ท่ีมหาวิทยาลยัเคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายใหกลับไปดําเนนิการ
ปรับแก    

เนื่องจาก  ขณะนี้มีขอบังคับบางฉบับไดเงียบหายไป และไมมีการรายงานความคืบหนา  อาทิเชน  (ราง)   
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย   พ.ศ .........                
ซึ่ง มหาวิทยาลัยมีความจําเปนเรงดวนในการบังคับใช   และ  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   วาดวย                
การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ  การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ........... ซึ่งคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขชุดปจจุบัน  ไดหมดวาระ
ต้ังแตเม่ือวันท่ี  15  เมษายน  2551 ซึ่งยังไมมีการสรรหาคณะอนุกรรมการชุดใหมทดแทน     
 
 

และระเบียบมหาวิทยาลยั /...... 
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และระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และขอบังคับ ระเบียบฉบับ
อื่นๆ อีกหลายฉบับท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีมติใหปรับแก แตไมมีการสืบเนื่อง
หรือรายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ  จึงขอเรงรัดใหผูเกี่ยวของเรงดําเนินการใหแลวเสรจ็โดยไว  
เพ่ือไมใหเกิดปญหาในภายหลัง 

อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวา   
กรณี (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  พ.ศ.

2551 นั้น  ขณะนี ้ อยูระหวางการปรับปรุงแกไข และจะนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ฉบับดังกลาว ตอคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาและดําเนินการประชาพิจารณ
ตอไป  

กรณี ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ มหาวิทยาลัยไดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
และไดบังคับใชเรียบรอยแลว  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการออกประกาศรองรับกองทุนสวัสดิการตางๆ  

กรณี  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   วาดวย  การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ  การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข                     
พ.ศ ............ นั้น  ขณะนี ้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
อยูระหวางการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ประสานติดตามความคืบหนา (ราง) ขอบังคับ
ดังกลาว   

 

6.2 ติดตามความคืบหนา กรณีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนการสอน  
ของบุคลากรสายวิชาการ  

 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังให นายมานพ  ดีมี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน 
คณะกรรมการพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนใหกับอาจารยผูสอน  ซึ่ง  ณ  ขณะนั้น  รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร  
โพธิ์ศรี   ดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ไดรับอาสารวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของใหนั้น  บัดนี้                
ยังไมมีความคืบหนาดานขอมูลดังกลาว  จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตอไป  

อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวา  
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร  โพธิ์ศรี  ไดเคยบันทึกขอเอกสารการเงินท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

โครงการจัดการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอธิการบดีไดใหความรวมมือโดยอนุญาตใหขอขอมูลไดจาก                 
งานการเงินและบัญชี  และไดติดตาม ทวงถามอยางตอเนื่อง  มาจนบัดนี้ยังไมไดรับการรายงานความคืบหนาแตอยาง
ใดเชนกัน  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ประสานติดตามความคืบหนาการดําเนินการ                
เรื่องดังกลาว  และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป   

 
6.3   วาระการดํารงตําแหนง /…… 
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  6.3   วาระการดํารงตําแหนงของคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังให  นายมานพ   ดีมี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธาน
คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ซึ่งหมดวาระลง เม่ือวันท่ี  15  เมษายน  2551  และขณะนี้ยังไมมีการสรรหา
คณะอนุกรรมการชุดใหมทดแทนนั้น  

  ตามขอ 5 วรรค 6 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.
2549  ลงวันท่ี  10 เมษายน  2549  ไดกําหนดไววา  “ในกรณีท่ีประธานอนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ                   
แตยังมิไดแตงต้ังประธานและเลือกอนุกรรมการใหม  ใหประธานและอนุกรรมการนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวา               
จะไดแตงต้ังประธานและเลือกอนุกรรมการใหม”   ดังนั้น  คณะอนกุรรมการอุทธรณและรองทุกข ตองปฏิบัติหนาท่ี
ตอไป จนกวาขอบังคับฉบับใหมจะมีผลบังคับใชและมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดใหมทดแทน   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

6.4   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี  6/2551  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  6/2551  
ในวันจันทรท่ี  30  มิถุนายน  2551   เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ      

ท่ีประชุม รับทราบ     
 

ปดประชุม เวลา  11.30  น.  
 
 

                              นางสาวนิธิวดี   คณัธานนัท     
                                                    บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 
 
 
 

                     รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา 
                            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  


