
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/2552   

วันพฤหัสบดีที่  4   มีนาคม  2552 
ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

.................................. 
 

รายนามผูมาประชุม 
1  ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ศาสตราจารยดร.สมบัติ  กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                            
3 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย       หาญสมบัติ อธิการบดี 
4 ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ    เนียมมณี    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
5 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์    บุญสาลี   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
6 นายมานพ     ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
7 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                  
8 นายโชคชัย    เอกทัศนาวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
9 ศาสตราจารย ดร.ทวี                 ตันฆศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
10 นายพิชัย                                   ถิ่นสันติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
11 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ     นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
12 นายตุลยวัต                               พรหมพันธใจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
13 นายวีระ                                    รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั         
14 ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์     บังเมฆ                           ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      
15 อาจารยดร.สะอาด อยูเย็น กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
16 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน           แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
17 อาจารยปริญญา                        บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
18 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา          ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                    
19 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา         มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
20 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรยี      จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
21 ผูชวยศาสตราจารยอมร            ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา                                
22 อาจารยเสรี                               แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายเรืองชัย                           ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                              ติดภารกิจ 

รายนามผูเขารวมประชุม     
1 ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ เวชกามา กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ                            ผูแถลง  
2 อาจารยสุปราณี  จําลองราษฎร ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต                            ผูแถลง  
3 ผูชวยศาสตราจารยรัชนี  เพ็ชรชาง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฯ                      ผูแถลง  

 

รายนามผูเขารวมประชุม   (ตอ) /......... 
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รายนามผูเขารวมประชุม   (ตอ)  

4 นายพรไชย    สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ    
5 นางสาวนิธิวด ี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
6 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
7 นางสาวยศสินี    เสือสกุล ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชุม   เวลา  09. 30 น.  
   

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จนัทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลยัประธานในท่ีประชุม เห็นวาคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ   

                                                                                                                      

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
 

  1.1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ  
 

   1.1.1  การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  
 

เนื่องจากการประชุมครั้งน้ี  มีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาจํานวนมาก                 
ประกอบกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหลายคน ตองเดินทางกลับดวยรถยนตของมหาวิทยาลัย  
นายกสภามหาวิทยาลัย  จึงขอความกรุณากรรมการ พิจารณาวาระการประชุมดวยความกระชับ และขอ
พิจารณาในเรื่องเรงดวนกอน   
 

1.1.2  การเลือกผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่ 2/2552  
 

เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี   ยังไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
ดังน้ัน  เพื่อใหการดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี  เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอหารือ                       
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนหน่ึง เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย                

มติที่ประชุม เห็นชอบให  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2552  

  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง กลาวขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย ท่ีไดกรุณาประสานและอํานวย
ความสะดวกแกมหาวิทยาลัย  และกลาวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ท่ีไดกรุณาเดินทางไป
ประชุม  สภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2552  สัญจร  เมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ   2552   ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  จากนั้น ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบในสวนท่ีเกี่ยวของกับวาระ                
การประชุม เอกสารประกอบการประชุมแยกเลม  และเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติม   

 
 

1.1.3 /….. 
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1.1.3   ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

                                        กลุมผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  
 

อธิการบดี  แจงใหท่ีประชุมทราบวา  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2552  เมื่อวันท่ี  5  
กุมภาพันธ  2552 ท่ีประชุมไดพิจารณาแตงต้ังรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550  เรียบรอยแลว  จึงขอแจงผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร  กลุมผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ  ดังน้ี   

ผูไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนง                
รองอธิการบดี   ไดแก  อาจารย ดร.สะอาด  อยูเย็น   รองอธิการบดี  ท้ังน้ี  ต้ังแตวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2552                   
เปนตนไป  

   

1.1.4  นายกสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แดกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแดกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี    
 1)  แดนายดิเรก  กอนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสท่ีมีพระบรม             
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถผูทรงคุณวุฒิ  มีผลต้ังแตวันท่ี 30   
ธันวาคม  2551       
 2)  แดอาจารย ดร.สะอาด  อยูเย็น รองอธิการบดี  เนื่องในโอกาสท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  กลุมผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  มีผลต้ังแตวันท่ี  24  
กุมภาพันธ  2552      
 

1.1.5  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใหบุคลากรเขารวมประชุม  
 

ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตใหบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ี 
ผูชวยเลขานุการ  เขารวมการประชุมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกกรรมการในการประชุมครั้งน้ี   

มติที่ประชุม อนุญาต      
 

1.2 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
 

1.2.1  หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  
 

ความเปนมา ดวยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเร่ืองเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ  จํานวน               
2  หนวยงาน รวมท้ังส้ิน  2  รายการ  ซึ่งเบ้ืองตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว จึงนําแจง                     
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  ดังน้ี     

 
 

คณะครุศาสตร /…….. 
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คณะครุศาสตร  

ขอเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมของงาน/โครงการเดิม   คือ   งาน /โครงการ  จัดการศึกษา                       
ดานสังคมศาสตร (สาขาครุศาสตร)  รหัส 2-01-01-03-121  จากกิจกรรม งานสนับสนุนวิชาการ เปนกิจกรรม 
งบบุคลากร (เงินสะสมอาจารยประจําตามสัญญา)   

เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากตองใชในการเบิกเงินสะสมใหกับบุคลากร ซึ่งคณะไดรับจัดสรร
เปนเงินงบประมาณแผนดินหมวดอุดหนุนท่ัวไป ซึ่งไมสามารถเบิกได ดังน้ัน  จึงขอโอนและเปล่ียนแปลง
รายการจํานวนเงินท้ังส้ิน  5,589  บาท     
วิทยาเขตนาน  

ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินคาจางช่ัวคราว  รหัส 2-01-01-03-391  เปนหมวดเงิน  คาตอบแทน 
ใชสอยและวัสดุ  รหัส  2-01-01-03-391  จํานวนเงินท่ีขอโอน  272,640  บาท  

เหตุผลและความจําเปน  เดิมเปนหมวดคาจางช่ัวคราว แตเนื่องจากเปนการจางเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงาน   ณ  วิทยาเขตนาน  เพ่ิมอีก 3 คน  จึงโอนหมวดเงินเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2.2  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง คุณสมบัติของกรรมการสภา            
          มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  ซ่ึงเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 

ดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ขอหารือปญหา               
ขอกฎหมายสรุปความวา มหาวิทยาลัยมีปญหาเก่ียวกับการนับเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กรณีรองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ  ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยดํารงตําแหนง           
ในวาระแรกครบวาระส่ีป  และในระหวางท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารยเจษฎา  
เกษมเศรษฐ  ไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
ตามมาตรา 13 (4)แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.2530 เปนวาระท่ีสองติดตอกัน โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนงสองป นับต้ังแต  9  พฤษภาคม  2547  ซึ่งเปนวันประกาศผลการเลือกต้ัง  ตอมา                       
รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ   ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ อีกวาระหน่ึงเปน
วาระท่ีสองติดตอกัน  ต้ังแตวันท่ี  14  มิถุนายน  2547 จนถึงปจจุบัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงขอหารือ                   
ขอกฎหมายวา  

(1)  การแตงต้ัง รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ                   
ในวาระแรกและวาระท่ีสองติดตอกันนั้น   เปนการนับเวลาตอเนื่องกันโดยไมขาดสายและมีผลให                       
รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ  ยังคงมีสภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารง
ตําแหนงบริหารอยูตอไป  หรือ  

 
(2)  รองศาสตราจารยเจษฎา  /...... 
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(2)  รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก                

ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เมื่อดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันฯ เปนตําแหนงบริหารมาจนครบวาระแรกและส้ินสุดลง และตองเลือกต้ังผูดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหารใหม  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 8) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยไดรับฟงคํา
ช้ีแจงจากผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว   มีประเด็นตองวินิจฉัยวา  เมื่อวาระการดํารงตําแหนง                       
ของรองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ  ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ในวาระแรก
สิ้นสุดลง จะมีผลให รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ ตองพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย             
ซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เนื่องจากคุณสมบัติ ของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภท
นั้น และตองเลือกต้ังผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงท่ีวางลง หรือไม โดยมีความเห็น
วาการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ของรองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ   เปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 มาตรา 33  วรรคสอง “ท่ีกําหนดใหนําบทบัญญัติมาตรา 26 
เกี่ยวกับการแตงต้ังและวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี ซึ่งกําหนดหลักเกณฑใหมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละส่ีปและอาจจะไดรับแตงต้ังใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได” มาใชบังคับ
โดยอนุโลม   ขอเท็จจริงปรากฎวา รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ  ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันฯ  วาระท่ีหนึ่งเม่ือวันท่ี 19  มิถุนายน  2543 ถึงวันท่ี 18 มิถุนายน  2547 และวาระท่ีสอง
เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน  2547 ถึงวันท่ี 18 มิถุนายน  2551 เปนการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ในวาระ 
ท่ีหนึ่งและวาระท่ีสองติดตอกัน  อยางไรก็ตาม  ในระหวางท่ี  รองศาสตราจารย เจษฎา   เกษมเศรษฐ                       
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ในวาระท่ีหนึ่งน้ัน ไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนง ตามมาตรา 13 (4)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหมฯ                    
เมื่อรองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ในวาระที่หน่ึงสิ้นสุดลง                
ยอมเปนเหตุให รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ   ขาดจากการเปนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  13 (4) ทันที  
ถึงแมวาจะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ในวาระที่สองตอมาก็ตาม แตการนับระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ จะตอเนื่องกันหรือไม ไมเกี่ยวของกับการพนจากตําแหนงดวยเหตุ                       
ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพราะเม่ือการดํารงตําแหนงในวาระท่ีหนึ่งส้ินสุดลง           
ตองถือวาพนจากตําแหนงแลว สวนการดํารงตําแหนงในวาระท่ีสองปนการไดรับแตงต้ังใหม ดังน้ัน                       
การพนจากตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ของรองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ   จึงมีผลใหพนจาก              
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 14  (9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพราะ               
ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงตามมาตรา 13 (4) 
ในขณะเดียวกันดวย  จึงตองมีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงท่ีวางลง   

มติที่ประชุม รับทราบ      
 

1.2.3 /...... 
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  1.2.3   สรุปการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ คร้ังที่ 1/2552  
 

ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  รายงานสรุปผลการ 
ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งท่ี  1/2552  เมื่อวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2552   ตอสภามหาวิทยาลัย
ไดรับทราบ  ดังน้ี    
1)  จํานวนผูมาประชุม  

  1.1  มีผูเขาประชุมท้ังส้ิน  13  คน โดยประธานสภาคณาจารยและขาราชการเปนประธานในการประชุม 
  1.2  มีผูไมเขาประชุมจํานวน  1  คน 
  1.3  มีผูเขารวมประชุมจํานวน  5   คน 

2)  จากระเบียบวาระพิเศษ สภาคณาจารยและขาราชการ พบ อธิการบดี ท่ีประชุมรับทราบนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถระยะ 4 ป  (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556)  ดังน้ี    

อธิการบดีกลาวขอบคุณคณะกรรมการ ฯ  ทุกคนท่ีไดเสียสละเขามาเปนตัวแทนของคณาจารยและ
ขาราชการ  เพ่ือรวมกันทํางานและหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ดวยการชวยดูแลจรรยาบรรณของบุคลากร
และรับฟงประเด็นปญหาตาง ๆ และไดใหนโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยกลาวถึง
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายยุทธศาสตร ตามท่ีไดเคยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  

วิสัยทัศน ภายใน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จะมีความเช่ียวชาญหลากหลายสาขาวิชา                 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและประเทศ มีความเปนนานาชาติ มีผลงานเปนท่ียอมรับบนพ้ืนฐานความเปนไทย 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ดําเนินการดวยไอที  มีหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  
สรางองคความรู กระบวนการและผลงาน ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหสูงข้ึน มีผลงาน
สิทธิบัตรไมนอยกวาปละ  5  ผลงาน ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนท่ียอมรับเปนอันดับ 2 ภาคเหนือ
ตอนลาง และไดรับการประเมิน สมศ. กพร. ระดับดีมาก 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาทุนมนุษยอยางทันสมัย ท่ัวถึง พอเพียงและตอเน่ือง 
ความเปนมืออาชีพ เช่ือมโยงกับทองถิ่น ชุมชนภูมิภาค ประเทศและภาคการผลิต ความเปนสากลและนานาชาติ 
และมีการบริหารจัดการท่ีดี (นิติธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได รับผิดชอบ มีสวนรวม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล)  
3)  จากระเบียบวาระพิเศษ สภาคณาจารยและขาราชการพบอดีตประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                       
ท่ีประชุมรับทราบภารกิจท่ีอดีตประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดผลกัดันและยังไมสําเร็จ   ดังน้ี 

3.1  กอต้ังชมรมอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการ เพื่อชวยเหลอืมหาวิทยาลัยดานวิชาการ โดยเฉพาะการ
ทําผลงานวิชาการของคณาจารย 

3.2  การจัดสวสัดิการของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

       3.3  ลดชองวางระหวางสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3.4  การพัฒนาศักยภาพคณาจารยและขาราชการของมหาวทิยาลัยดวยการศึกษาดูงานตางประเทศ 

(ซึ่งยังมีตกคางประมาณไมนอยกวา 100 คน) 
 

4)  รับทราบ /....... 
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 4)  รับทราบผลการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

5)  รับทราบประธานสภาคณาจารยและขาราชการเลือก อาจารยนารีวรรณ พวงภาคีศิริ  เปนเลขานุการสภา
คณาจารย ฯ 
6)  รับทราบการประชาสัมพันธงานสภาคณาจารยและขาราชการ ผานสารเพ่ือนอาจารยและขาราชการ และ
ปายประกาศ 

 7)  รับทราบการจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ ป 2552 
ท้ังส้ิน 230,000 บาท 

 8)  เห็นชอบให อาจารยฉลวย เสาวคนธ เปนรองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
9)  เห็นชอบให อาจารยสุมน ปนาทกูล กรรมการสภาคณาจารย ฯ รวมเปนคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
10)  เห็นชอบใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสวนาศึกษาทบทวนบทบาทและแนวทางการดําเนินงานตามหนาท่ี             
ของสภาคณาจารย ฯ 

 11)  เห็นชอบ ใหมีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการพบ 
        11.1  นายกสภามหาวิทยาลัย 
        11.2  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวทิยาลัย 
       เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด แสวงหาแนวทางรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม รับทราบ สรุปการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี 1/2552  วันท่ี  20 กุมภาพันธ  2552  
   เห็นชอบ การจัดกิจกรรมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  

พบปะนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
 มอบหมายให ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  พบนายกสภามหาวิทยาลัย  ภายหลังจาก                
ปดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ีแลว เพื่อหารือรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกลาว    

 

  1.2.4  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
      ประจําปการศึกษา  2550 - 2551  
 

  ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ   ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช 
สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองคในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ประจําปการศึกษา  2550 – 2551   ใน วันท่ี   21  เมษายน 2552   
เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง - ข้ีเหล็ก   

ในเบ้ืองตน  มหาวิทยาลัยไดออกกําหนดการฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหวางวันท่ี  
15–18 เมษายน 2552 เวลา 08.00 –17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธี
ดังกลาว ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง - ข้ีเหล็ก  ในวันอังคาร 
ท่ี 21 เมษายน 2551 
มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2   /...... 
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ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   คร้ังที่ 1/2552     
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจดัทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2552   เมื่อวันท่ี   5   
กุมภาพันธ   2552   จํานวน  14  หนา   และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม เรียบรอยแลว  
สรุปขอมลูไดดงัน้ี           

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  1/2552    เมื่อวนัท่ี    5   กมุภาพนัธ   2552   โดยใหแกไข 
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

3.1 รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ  ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา   
ณ   ตางประเทศ  ระหวางวันท่ี  26  ตุลาคม  2551 – 2  พฤศจิกายน  2551  และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติ 
เห็นชอบการจัดทําเอกสารผลการศึกษาดูงาน  ณ  ตางประเทศ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  โดยไดมอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีรวมเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  ตางประเทศทุกคน                       
สงรายงานผลการไปศึกษาดูงาน  ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทําเปนรูปเลมและใชประโยชน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป   บัดน้ี   มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีรวมเดินทางไปศึกษาดูงาน                       
ณ  ตางประเทศดังกลาว สงรายงานผลการศึกษาดูงานมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรวบรวมอยางตอเนื่อง  ดังรายช่ือตอไปนี้    
1)  ศาสตราจารย ดร.เกษม    จันทรแกว   2)  ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย   หาญสมบัติ      
3)  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   4)  แพทยหญิงศรีวรรณา      พูลสรรพสิทธิ ์    
5)  นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร    6)  นายดิเรก   กอนกลีบ       
7)  นายมานพ    ดีมี    8)  ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์  บุญสาลี    
9)  ศาสตราจารย ดร.ทวี   ตันฆศิริ   10)  นายพิชัย   ถิ่นสันติสุข      
11) นายโชคชัย    เอกทัศนาวรรณ   12)  ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ   เนียมมณี     
13) นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย    14)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมัพันธ   รอดพ่ึงครุฑ  
15)  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน    แกวยงั  16)  ผูชวยศาสตราจารยกฤดา   ชุมจันทรจิรา   
17)  อาจารยปรญิญา   บัววังโปง   18)  ผูชวยศาสตราจารยอมร   ชูเอียด      

 19) ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ   20)  อาจารยเสรี   แสงอุทัย      
21) รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา       

ประกอบกับขณะนี้ไดเวลาอันสมควรแลว มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรวบรวมรายงานผลการศึกษา
ดูงานเพื่อจัดทําเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ  และจะนําแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/2552  เพ่ือใชประโยชนตอไป  สําหรับกรรมการทานใดท่ีประสงคจะสงรายงาน  การศึกษา
ดูงานเพิ่มเติม  สามารถสงไดจนถึงวันท่ี  10  มีนาคม  2552     

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2 /....... 
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  3.2   ขอหารือวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  
 

สืบเนื่องจากวาระแจงเพ่ือทราบ วาระท่ี  1.2.2  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง  
คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร   

อธิการบดี แจงวามีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  จํานวน  2  คน  ท่ีมีคุณสมบัติ 
ใกล เ คี ย ง กันกับ บันทึกสํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เ รื่ อ ง  คุณสมบั ติของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ดังน้ัน  จึงขออนุญาตนําหารือสภามหาวิทยาลัย 
โดยบรรจุเปนวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งน้ี  

มติที่ประชุม อนุญาต 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
    

4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2551 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา     
ระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2551  ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  2/2552  เมื่อวันท่ี  13  
กุมภาพันธ  2552 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  ในวันท่ี  13 กุมภาพันธ  2552  จํานวน  5  คน                        

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2551  จํานวน  5  คน  ดังน้ี  
 ระดับปริญญาตรี 
  1)  สาขาวิทยาศาสตร    จํานวน    2 คน 
  2)  สาขาศิลปศาสตร    จํานวน    2 คน  
  3)  สาขารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน    1 คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2551  จํานวน  5  คน   ตามเสนอ 
 

4.2 พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา  2550 – 2551 
  

ความเปนมา ตามท่ีสํานักพระราชวังไดแจงหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏอุตรดิตถ  ประจําปการศึกษา 2550 –2551ในวันท่ี 21 เมษายน 2552 นั้น ในการประชุมคณะกรรมการ                
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2552  เมื่อวันท่ี  13  กุมภาพันธ  2552  ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ                       
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม เปนผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 
2550 – 2551     

ประเด็นนําเสนอ    ขออนุมัติ ทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ  แดพระเจาวรวงศเธอ  
พระองคเจาศรีรัศม์ิ  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร      

มติที่ประชุม   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มีมติเปนเอกฉันท  ทูลเกลาฯ  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ  แดพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาศรีรัศม์ิ  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 
 

ขอสังเกต  /........ 
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ขอสังเกต     เนื่องจากในปนี้  ท่ีประชุมไดทูลเกลาฯ ถวาย ปริญญากิตติมศักดิ์ ใหแกพระบรมวงศานุวงศแลว                       

จึงเห็นควรไมพิจารณาการเสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลธรรมดา ประกอบกับในการประชุมครั้งตอไป 
ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย”  

  

4.3 พิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรใหม  
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ดนตรีสากล  หลักสูตรใหม   ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  1/2552 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2552 โดยมีมติเห็นชอบ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ราง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  หลักสูตรใหม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  หลักสูตรใหม  
      มอบหมายให คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  แกไขในประเด็นดังตอไปนี้  

1) เอกสาร  ราง  หลักสูตร หนา 2 และ 3  ขอ 6 ขอ 7 และขอ  11  มีการอางอิงขอกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัย ขอใหตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง  

2) เอกสาร  ราง หลักสูตร หนา  11 ขอ  1) วิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร และหนา  29                    
วิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  ภาษาอังกฤษคําวา  Thai  ใหแกไขเปน  Thais  

3) เอกสาร  ราง  หลักสูตร หนา 11 ขอ  3) วิชาชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ภาษาอังกฤษคําวา being   
ใหแกไขเปน  Being     

  

   4.4 พิจารณาการขอตอเวลาราชการ ขาราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา จากการประชุมคณาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร เมื่อวันท่ี 12  กุมภาพันธ 2552   
ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหเสนอเรื่องเพื่อขอตอเวลาราชการ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  
พรหมมา  ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม ก.พ.อ.กําหนด   เพื่อใหการพิจารณาเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2550  ขอ  6  (1)  ความวา  “ขอ 6 การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหตอเวลา
ราชการใหดําเนินการ ดังน้ี (1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะให
ปฏิบัติงานตอดวยแนวทางตางๆ รวมท้ังแนวทางการตอเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 
ฉบับนี้ ท้ังน้ี เฉพาะในสาขาวิชา ท่ีไดวิเคราะหแลวในขอ 4 วามีความขาดแคลนและจําเปนตองรักษา
คณาจารยใหปฏิบัติงานตอภายหลังเกษียณอายุราชการน้ัน”    

ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง  เนื่องจาก ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550  กําหนดวา 

 
 

ขอ 4  ใหสถาบันอุดมศึกษา /...... 
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“ขอ 4  ใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากําลัง

ระยะ  4  ป (หรือกวาน้ัน) โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการของคณาจารยเปน
รายสาขาวิชาท่ีชัดเจน และนํามากําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีตองการเปนรายสาขาวิชา 
เปนรายป”    

 “ขอ 6 การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหตอเวลาราชการใหดําเนินการ
ดังน้ี  

(1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการ               
เพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจะใหปฏิบัติงาน                
ตอดวยแนวทางตางๆ รวมท้ังแนวทางการตอเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้ ท้ังน้ี 
เฉพาะในสาขาวิชาท่ีไดวิเคราะหแลวในขอ 4 วามีความขาดแคลนและจําเปนตองรักษาคณาจารยให
ปฏิบัติงานตอภายหลังเกษียณอายุราชการน้ัน  

(2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดําเนินการอนุมัติ
ตอเวลาราชการแกคณาจารยท่ีผานการพิจารณาในขอ  6 (1) ซึ่งตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑ ขอ 5 และตองไดรับคํายินยอมจากผูนั้นดวย  ท้ังน้ี  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหตอเวลา
ราชการใหแลวเสร็จกอนท่ีขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา  6  เดือน”   

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ การขอตอเวลาราชการของรองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  
  มอบหมายให มหาวิทยาลัย ประสานดําเนินการ ดังน้ี  

 1)  เรงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ  4  ป และกําหนดเกณฑ วิธีการในการวิเคราะห
ความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชา  (ตามประกาศ ก.พ.อ. ขอ 4)   
 2)  ระบุสาขาวิชาของผูประสงคตออายุราชการใหชัดเจน  
 3)  แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ  (ตามประกาศ ก.พ.อ. ขอ 6 (1))   ดังน้ี   
  3.1  รองอธิการบดีผูรับผิดชอบงานวิชาการ        เปนประธาน  
  3.2  รองอธิการบดีผูรับผิดชอบงานแผนงบประมาณและการเงิน    เปนกรรมการ  
  3.3  คณบดีของคณะท่ีเกี่ยวของ          เปนกรรมการ  
  3.4  หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ของคณะท่ีเกี่ยวของ     เปนกรรมการ 
  3.5  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ       เปนกรรมการ  
 4)  ทําหนังสือแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรมบัญชีกลาง วาขณะน้ี
มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัย  โดยจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ
ตอไป  

 
 
 

4.5   พิจารณาแผนธุรกิจ /…… 
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4.5   พิจารณาแผนธุรกิจหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ     
         1)  แผนธุรกิจโรงเรียนสาธิต     2)  แผนธุรกิจศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

  

ความเปนมา เพื่อใหการบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยจึงขอ
เสนอ แผนธุรกิจของหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ จํานวน  2  หนวยงาน  ไดแก  โรงเรียน
สาธิต  และศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

  ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง  
ประเด็นนําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนธุรกิจโรงเรียนสาธติ และ (ราง) แผนธุรกิจศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนธุรกิจโรงเรียนสาธิต และแผนธุรกิจศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ตามเสนอ  
 

4.6 พิจารณา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 
กับการเขาพักอาศัยภายในอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ     

 

ความเปนมา ดวยขณะนี้ อาคารท่ีพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 หลัง (96 ยูนิต) ไดกอสราง 
เสร็จเรียบรอยแลว ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางระเบียบและประกาศ                      
ท่ีเกี่ยวของกับการเขาพักอาศัยภายในอาคารท่ีพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว                      
ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศท่ีเกี่ยวของแลว ดังน้ัน เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สามารถเขาพักอาศัยภายในอาคารท่ีพักดังกลาวไดภายในเดือนมีนาคม 2552 จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับการเขาพักอาศัยภายในอาคารท่ีพักบุคลากร                
ของมหาวิทยาลัย  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ  พิจารณา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศ  จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี   
1)  ราง  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  วาดวย  การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2552   
2)  ราง  ประกาศมหาวิทยาลัย  วาดวย  อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายอาคารท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย            
ของบุคลากร  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
1)   ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  วาดวย  การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2552   
      ใหแกไข  ดังน้ี  
 1.1  ขอ 12 (5)   เดิมคําวา “คาธรรมเนียมเกีย่วกับการใชอาคารท่ีพักอาศัย”   

                                     เปลี่ยนแปลงเปน  “อตัราคาบํารุงและคาใชจายเกี่ยวกับการใชอาคารท่ีพักอาศัย”    
  1.2  ขอ 35  ใหเพ่ิมเติม คําวา  “แตท้ังน้ี  ตองไมเกิน 180 วนั”  ทายประโยค 

2)   ประกาศมหาวิทยาลัย  วาดวย  อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายอาคารท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
       ของบุคลากร    
      ใหแกไข ขอ 1 และขอ 4   เดิมคําวา  “คาธรรมเนียม”   เปลี่ยนแปลงเปน 
              “คาบํารุงและคาใชจายสวนกลาง”  
 

4.7  พิจารณา (ราง) ขอบังคับ /…… 
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4.7  พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง  

                    การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
     อุดมศึกษา พ.ศ.2552    

 

ความเปนมา เพ่ือใหการดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับการเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง และ               
การตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย                 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2551  ที่ประชุม
ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
เปลี ่ยน ตํ า แหน ง   การ เปลี ่ยนระด ับ ตํ า แหน ง  และการต ัด โอน ตําแหน ง ข า ร าชก ารพล เ ร ือน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552   เรียบรอยแลว  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  
ดังกลาว  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา  (ราง )  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาด วย  หลัก เกณฑและวิธ ีการ                
เ ปลี ่ยน ตํ า แหน ง   การ เปลี ่ยนระด ับ ตํ า แหน ง  และการต ัด โอน ตําแหน ง ข า ร าชก ารพล เ ร ือน                     
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง  
การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552   
ตามเสนอ  

 

4.8  ขอหารือวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  
 

ความเปนมา อางตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง  คุณสมบัติของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ซึ่งเลือกต้ังจากผูดํารงตําแหนงบริหาร   ซึ่งบันทึกดังกลาว  สรุปไดวา  “เมื่อ                       
รองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ในวาระที่หน่ึงสิ้นสุดลง ยอมเปน
เหตุใหรองศาสตราจารยเจษฎา  เกษมเศรษฐ   ขาดจากการเปนผูดํารงตําแหนงตามาตรา  13 (4) ทันที  ถึงแมวา                
จะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ ในวาระที่สองตอมาก็ตาม”  

อธิการบดี แจงวามีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา  จํานวน  2  คน  ซึ่งไดแก  
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท  และอาจารยเสรี   แสงอุทัย   มีคุณสมบัติใกลเคียงกันกับบันทึก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซึ่งเลือกต้ังจาก                  
ผูดํารงตําแหนงบริหาร   ดังน้ี  
 1)  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท   อาจารยผูเกษียณอายุราชการ   มีสัญญาจางเปนรายป  
ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  2550 – 30  กันยายน  2551  และ 1 ตุลาคม 2551 – 30  กันยายน  2552 

2)  อาจารยเสรี   แสงอุทัย    อาจารยประจําตามสัญญา เทียบระดับ 4  มีสัญญาจางเปนไปตามระเบียบ
สภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจาง อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืนๆ สําหรับบุคลากร              
ของสถาบัน พ.ศ.2545  ขอ  5   

 
2.1  สัญญาจางระยะท่ี  1  /…….. 
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 2.1  สัญญาจางระยะท่ี  1  ทําสัญญาเปนเวลา  1  ป   ( 6 มิ.ย.46 – 30 ก.ย. 46)  
 2.2  สัญญาจางระยะท่ี  2  ทําสัญญาเปนเวลา  1  ป   ( 1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย.47)  

2.3  สัญญาจางระยะท่ี  3  ทําสัญญาเปนเวลา  2  ป   (1 ต.ค.47 – 30 ก.ย. 49)  
2.4  สัญญาจางระยะท่ี  4  ทําสัญญาเปนเวลา  2  ป   ( 1 ต.ค.49 – 30 ก.ย.51)  

ประเด็นหารือ  กรณีท่ี ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท   และอาจารยเสรี   แสงอุทัย  สิ้นสุดระยะเวลาการจาง 
ในวันท่ี  1 ตุลาคม 2551  ถือวาขาดจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16  (3) ขาดคุณสมบัติ
ของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้นๆ  หรือไม  

  ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง  และมีความเห็นวาเรื่องของรองศาสตราจารยเจษฎา  
เกษมเศรษฐ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  กับกรณีของผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท   และอาจารยเสรี   
แสงอุทัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  สามารถนํามาเทียบเคียงได แตไมนาจะเปนกรณีเดียวกัน  ดังน้ัน  
เพื่อใหการพิจารณามีความชัดเจนและถูกตอง ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเรื่องน้ี หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เพื่อพิจารณาตีความ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให   
1) เสนอเรื่องตอคณะกรรมการกฤษฎีกา  ในประเด็นดังน้ี  

1.1  ขอหารือเรื่องสถานภาพการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ของ                     
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท   และอาจารยเสรี   แสงอุทัย   กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจาง ในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2551  ถือวาขาดจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือไม    
        1 . 2    หากสถานภาพการ เป นกรรมการสภามหาวิ ทย าลั ย  จ ากคณาจารย ประจํ า                       
ของผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย   จุฑานนท   และอาจารยเสรี   แสงอุทัย  สิ้นสุดลง  ณ  1 ตุลาคม 2551  และ
ในชวงระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2551  เปนตนมา อาจารยท้ัง 2 ทาน ไดลงมติ และไดรับการแตงต้ังเปน
คณะกรรมการชุดตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งกระทําโดยสุจริตและบริสุทธ์ิใจน้ัน  จะมีผลเปนโมฆะหรือไม  
กรณีท่ีมีผลเปนโมฆะ  มหาวิทยาลัยตองนําวาระการประชุมท่ีอาจารยท้ัง 2 ทานไดลงมติไว และตองดําเนินการ
สรรหาฯ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของใหมดวยหรือไม  และจะมีแนวทางแกไขอยางไร  
               ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัยตองแนบคําส่ังและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไปพรอมกันดวย  
 2)  มอบหมายให  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รางหนังสือ และนําหารือ นายตุลยวัต  พรหมพันธใจ                      
และรองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาในเบ้ืองตน                   
กอนนําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา    
 

4.9 การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2552  
 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2552   ดังน้ี   
วาระ  1  พิจารณา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารเงินรายได  

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
 

วาระ  2   พิจารณา /…….. 
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วาระ  2   พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  หลักเกณฑ  คุณสมบัติ  และวิธีการไดมาซ่ึง 
        ผูอํานวยการ หวัหนาสวนราชการหรือหวัหนาหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
               พ.ศ.2548    
วาระ  3  พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การบริหารจดัการหนวยงานในกํากับ 
               มหาวทิยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550    
วาระ  4  พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ.2548  

 วาระ  5   การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วาระ  6   การสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
วาระ  7  พิจารณา  (ราง)  แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552    

จัดสรรครั้งท่ี 2    
วาระ  8  พิจารณา (ราง) ระเบียบ และ (ราง) ประกาศท่ีเกี่ยวของกับการรับ - จายเงินคาลงทะเบียน 

บัณฑิต  และการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  
 

 และท่ีประชุมมีมติ มอบหมายให อธิการบดี แตงต้ังผูรักษาราชการแทนคณบดี 4 คณะ  และแตงต้ัง
ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยพิจารณาจากเกณฑดังน้ี   

1)  ผูรักษาราชการแทนควรเปนคณบดีหรือผูอํานวยการท่ีดํารงตําแหนงอยู    
2)  กรณีของคณบดีคณะครุศาสตรและคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหแตงต้ัง              

รองคณบดีท่ีมิใชผูเขารับการสรรหา เปนผูรักษาราชการแทน  
3)  กรณีท่ีรองคณบดีเปนผูเขารับการสรรหาทั้งหมด ใหแตงต้ังอาจารยอาวุโสในคณะ คนหน่ึง                    

เปนผูรักษาราชการแทน  
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ  
 

5.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่  3/2552    
 

สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 3/2552   ในวันอังคารท่ี  31  มีนาคม  2552   เวลา  09.00  น.  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย   อาคาร  100  ป  การฝกหัดครูไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร      

และกําหนดการประชุมครั้งท่ี  4/2552  ในวันจันทรท่ี  20  เมษายน  2552   ณ  โรงแรมเชียงใหมออคิด  
จังหวัดเชียงใหม  ในการน้ี  นายกสภามหาวิทยาลัย  ไดกลาวเชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
รวมเปนเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในวันอังคารท่ี  21 
เมษายน  2552   เวลา  15.00  น.   ณ  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขต             
สะลวง – ข้ีเหล็ก   อําเภอแมริม   จังหวัดเชียงใหม     

 
 

ปดประชุม /......... 
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ปดประชมุ เวลา   12.30  น.    
 
 
                   (นางสาวนิธวิดี   คัณธานันท)    
                                            บันทึก/พิมพรายงานการประชุม   

   
 

            (ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง)  
 ตรวจ/ทานรายงานการประชุม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


