
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
คร้ังที่ 4 /2550  

วันที่  10  เมษายน  2550  
ณ หองประชุมโรงแรมเชียงใหมออคิด  

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

1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                        
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี   
4. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5. นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
6. นายแพทยชาญชยั ศลิปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
7. นายนรนิทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                     
8. นายพีระศักดิ ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
9. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                 
10. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                    
12. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                     
13. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
14. นายวีระ รัตนศริิกลุชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
15. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขด ี กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                           
16. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                          
17. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร 
18. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร 
19. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
20. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
21. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศกัดิ ์ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา  
22. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
24 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย                                         

 
รายนามผูไมมาประชุม  

1. รองศาสตราจารย ดร.สมบัต ิ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ 
 
 
 

 
รายนามผูเขารวมประชุม ……/ 
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รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นายพรไชย สาครเสถียรกลุ ผูชวยเลขานุการ 
2. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
3. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชุม เวลา  20.00   น.  
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
 

1.1 ผลการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ   
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  คําสั่งสภา 
มหาวิทยาลัย เลขที่ 001/2550   ลงวันที่  8  มีนาคม  2550 นั้น   มหาวิทยาลัยไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2550 เพ่ือใหคณะกรรมการไดดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบให นายวีระ รัตนศิริกุลชัย  ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย  
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้  
    

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ ตามเสนอ  
 

1.2 พิธีรดน้ําดําหัวขอพรนายกสภามหาวทิยาลยั เนื่องในโอกาสวนัปใหมไทย  
 

มหาวิทยาลัยจัดพิธีรดน้ําดําหัวขอพร ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาส            
วันปใหมไทย   

นายกสภามหาวิทยาลัยอํานวยพรแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และกลาวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
ทุกทานที่ไดรวมทําหนาที่เปนอยางดีเรื่อยมา 
 

1.3 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มอบของที่ระลึกแดนายกสภามหาวทิยาลยั  
และกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูทรงคุณวุฒิ  

  

ตามที่มหาวิทยาลัยรวมกับสภาคณาจารยและขาราชการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสายใย รวมพลังใจ  
มรอ.ทุกวัย รวมใจพัฒนา”  ระหวางวันที่  14 – 16  มีนาคม  2550   ณ   เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก นั้น  มหาวิทยาลัยไดจัดทํา
เสื้อและกระเปา เพื่อมอบเปนของที่ระลึกแดนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน  

 
ในนาม ............/ 
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ในนามผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการจึงขอมอบเสื้อและกระเปา              
เพ่ือเปนที่ระลึกแดนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งนี้   

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  3 / 2550 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 / 2550 เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 
2550  จํานวน  8   หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  3/2550   เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2550  โดยไมมีการแกไข  
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 3 / 2550 ท่ีประชุมไดพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม และไดมอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน  ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม  พิจารณาทบทวน (ราง) 
หลักสูตร  และนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจทานกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

บัดน้ี ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมแลว  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตร               
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม  ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม 
ขอเสนอแนะ 1.    ชื่อภาษาอังกฤษของหลักสตูร และชื่อภาษาอังกฤษของโปรแกรมวิชาควรปรับแกใหถูกตองและเปนสากล 

2. ควรใหมีความแตกตาง เพื่อสรางการแขงขันกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  
3. ควรมีความสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยดานการพัฒนา และการแกไขปญหาทองถิ่นเปนสําคัญ 
4. ควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การนําพลังงานจากทรัพยากรธรมชาติ และภูมิปญญาที่มีอยูมาใชอยางเกิดประโยชน   
5. นายดิเรก  กอนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ยกตัวอยางการหาแนวทางเพื่อแกไขปญหา           

ไฟปาของจังหวัดแมฮองสอน จนไดมาซึ่งโครงการ “เรียนใหรู ดูแลวทําได ตามรอยพอ อยูอยางพอเพียง” และการจัดต้ัง
โรงงานผลิตถานใบไมอัดแทง ซึ่งประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนสามารถเพิ่มรายไดโดยการขายใบไมเพื่อนําไปทําถาน
อัดแทง  อีกทั้งยังเปนการลดจํานวนใบไม ท่ีเปนตนเหตุแหงการเกิดไฟปาในจังหวัดแมฮองสอนอีกดวย   

มติที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม 
มอบหมายให  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการ ดังน้ี  
1. ปรับแกเน้ือหาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 
2. ประสานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ดานการ

พัฒนาทองถิ่น การแกไขปญหาทองถิ่น  และเพื่อสรางความเปนเอกลักษณ กอนนําเสนอสาํนักงานคณะกรรมการ                      
การอุดมศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 4 ……./ 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจงเพ่ือทราบ   
 

   - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

5.1   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง 
         ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย  

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2550           
ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว เห็นวาขาราชการ
พลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนผูท่ีสมควรใหกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  5   คน  รายละเอียด  ดังนี้  

 1.  นายอุดม  คําขาด    อาจารย 3 ระดับ 8 
2.   นายยงยุทธ   อินทจักร    อาจารยระดับ  7    
3.   นางสาวหยกแกว   กมลวรเดช   อาจารยระดับ  7    
4.   นางสาวจรีรัตน   สุวรรณ    อาจารยระดับ  7    
5.   นายโศรตรีย   จุฑานนท      อาจารยระดับ  7    

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ  แตง ต้ังใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ                  
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน  5  ราย 

มติที่ประชุม  อนุมัติแตง ต้ังใหข าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดํารงตํ าแหนงทางวิชาการระดับ                  
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน  5  ราย  ตามเสนอ  ดังนี้ 
1.  นายอุดม  คําขาด  อาจารย 3 ระดับ 8 เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                    
     ผูชวยศาสตราจารย  สาขาหลักสูตรและการสอน  ท้ังน้ี  ไมกอนวันท่ี  4  เมษายน  2549 
2.   นายยงยุทธ   อินทจักร   อาจารยระดับ  7   เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                    

      ผูชวยศาสตราจารย  สาขาภาษาอังกฤษ  ท้ังนี้  ไมกอนวันที่  22  กันยายน  2549  
3.   นางสาวหยกแกว   กมลวรเดช  อาจารยระดับ  7   เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                    
     ผูชวยศาสตราจารย  สาขาการบริหารการศึกษา ท้ังนี้ ไมกอนวันที่  27  กันยายน  2549 
4.   นางสาวจรีรัตน   สุวรรณ   อาจารยระดับ 7 เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                    
     ผูชวยศาสตราจารย  สาขาหลักสูตรและการสอน  ท้ังนี้  ไมกอนวันที่  27  กันยายน  2549  
5.   นายโศรตรีย   จุฑานนท     อาจารยระดับ 7 เปนผูมีคุณสมบัติเขาขายที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                    
     ผูชวยศาสตราจารย   สาขารัฐประศาสนศาสตร  ท้ังน้ี  ไมกอนวันที่  21  กันยายน  2549  
 
 
 

5.2 ........../ 
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5.2   ขออนุมัตปิริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  ในการประชุมครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่  30  
มีนาคม  2550    และในการประชุมครั้งที่  4/2550 เมื่อวันที่  9  เมษายน  2550  จํานวนทั้งสิ้น   1,324  คน   

ประเด็นนําเสนอ ขออนมุัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549  จํานวน 1,324  คน   
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  1,324  คน  รายละเอียดดังนี้  

1) อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา                     
วันที่  30  มีนาคม  2550  จํานวน  1,299  คน  ดังน้ี  

ระดับปริญญาตรี  
 สาขาวิทยาศาสตร   330 คน 
 สาขาศิลปศาสตร   213 คน 
 สาขาการศึกษา   181 คน 
 สาขาการบริหารธุรกิจ  480 คน 
 สาขาการบัญชี     25 คน  

ขอสังเกต ผูสําเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(ธุรกิจบริการ) ช่ือนางพยุง พุทธรักขิต  รหัสประจําตัว 
47114495120 ไมไดระบุขอมูลวันและเดือนเกิด ขอใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบขอมูลและชี้แจงดวย 
2) อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา                     

วันที่  9  เมษายน  2550  จํานวน  25  คน  ดังน้ี  
ระดับปริญญาตรี  
 สาขาวิทยาศาสตร   11 คน 
 สาขาศิลปศาสตร   2 คน 
 สาขาการศึกษา   4 คน 
 สาขาการบริหารธุรกิจ  6 คน 
 สาขานิติศาสตร    2 คน 

มอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารยจรูญ  คําทิพย  ดําเนินการประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา  ระยะเวลา 10 ป  วาขณะนี้
ผูสําเร็จการศึกษาเหลานั้นเปนอยางไรบาง  โดยใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยเรื่องดังกลาวดวย  
 
 
 
 
 

5.3 .........../ 
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5.3 ขออนุมตัิประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  2                 
ปการศึกษา  2549  

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549 ในการประชุม
ครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2550    และในการประชุมครั้งที่  4/2550 เมื่อวันที่  9  เมษายน  2550  จํานวนทั้งสิ้น   
45   คน   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549   
จํานวน  45  คน   

มติที่ประชุม  อนุมัติ ปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549   
จํานวน  45  คน  รายละเอียดดังนี้  
1) อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549  โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา    

วันที่  9  มีนาคม  2550  จํานวน  2  คน  ดังนี้                 
  ระดับปริญญาโท  
   สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
   การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 2 คน  

2) อนุมัติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา    
วันที่  5  เมษายน   2550  จํานวน  43  คน  ดังนี้        

  ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   วิชาชีพครู   43 คน  
ขอสังเกต กรณีการบันทึกขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ควรใหมีการอางถึงผลการพิจารณาของ              

สภาวิชาการดวย  
           

5.4 ทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
    อุตรดิตถ พ.ศ.2548 

 

ความเปนมา จากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ คร้ังที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่  17  มกราคม  2550 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารย และขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2548 ลงวันที่  8  มิถุนายน  2548  ในประเด็นดังตอไปนี้  

 
 
 

1. ขอแกไขเปลีย่นแปลง ........../ 
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1. ขอแกไขเปลี่ยนแปลง  
1.1 ขอ 8 ขอความเดิม  “ประธานและกรรมการตามขอ 5” ควรแกไขเปน  “ประธานและกรรมการตามขอ 6” 
1.2 ขอ  10 ขอความเดิม “นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในขอ 8 “  ควรแกไขเปน  “นอกจากการพน

ตําแหนงตามวาระในขอ 9” 
1.3 ขอ  11  ขอความเดิม “ใหอธิการบดี...เปนประธาน...สภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอ 5” 

ควรแกไขเปน “ใหอธิการบดี...เปนประธาน...สภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอ 6” 
1.4 ขอ  11  (1)  “การเลือกต้ังประธานและกรรมการตามขอ 5 (1) (2) และ (3) ใหมีขึ้นในวัน 

เดียวกัน”  ควรแกไขเปน “การเลือกตั้งประธานและกรรมการตามขอ 6  (1) (2) และ (3)                    
ใหมีขึ้นในวันเดียวกัน”   

2. ขอหารือ  
จากการเลือกต้ัง 2 สมัยท่ีผานมา ปรากฏวาตองมีการจัดการเลือกตั้งถึง 3 รอบ ถึงจะไดกรรมการครบตาม 

ขอบังคับ จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
2.1 องคประกอบกรรมการในภาพรวมควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม  
2.2 องคประกอบกรรมการประเภทขาราชการ ตามขอ 6 (3) ถูกจํากัดดวยขอบังคับตามขอ 8 ทําใหเหลือบุคคล            

ท่ีมีคุณสมบัตินอยลง ควรมีการแกไขหรือไม  
2.3 เนื่องจากยังมีกลุมบุคคลอีกสวนหนึ่ง คอื พนกังานมหาวิทยาลัย ท่ีมีสวนในการกําหนดอนาคตและทิศทาง           

การพัฒนามหาวิทยาลัย แต  ณ  วันนี้กลุมบุคคลดังกลาว ยังไมมีโอกาส ไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวม         
ในการชวยกันพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอการพิจารณาใหสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมไดเปน
ขาราชการ เขามามีสวนรวมในสภาคณาจารยและขาราชการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให ถอนวาระ เรื่อง ทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ พ.ศ.2548  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 

     5.5   ทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2548  
 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน คร้ังที่  2 / 2550  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ  2550 ท่ีประชุมมี 
มติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2548  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2548  ในประเด็นดังตอไปนี้  

 1.   ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
  1.1  ขอ 6 ความความเดิม “ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ”  ควรแกไขเปน  

 “ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ”  
 
 
 

2.  ขอหารือ ......../ 
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 2.   ขอหารือ  
2.1  ขอกําหนดคาตอบแทนการประชุมใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก  ไดแก  ผูแทนกรรมการ

สภาผูทรงคุณวุฒิ  และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
มติที่ประชุม  เห็นชอบให ถอนวาระ เร่ือง ทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2548  
 ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 

5.6 ขออนุมตัิใชเงินโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                     
กับสถาบันการศึกษา   

 

ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการความรวมมือทางวิชาการ ระหวางกรมสงเสริม              
การปกครองทองถิ่นกับสถาบันการศึกษา เปนเงิน  4,113,000  บาท นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองสรางอาคารเรียน            
คณะครุศาสตรหลังใหม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากําหนดสถานที่ในการกอสราง ไดพิจารณารวมกันโดยเห็นสมควร            
ใชสถานที่บริเวณสนามเทนนิสปจจุบัน และจะสรางสนามเทนนิสใหม ไปรวมกันกับสนามกีฬาประเภทอื่น บริเวณ
บริเวณดานหลังมหาวิทยาลัย ติดกับหอพักนักศึกษา จึงขออนุมัติใชเงินโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรม
สงเสริมการปกครองทองถิน่กบัสถาบันการศกึษา  จํานวนเงนิ  999,000 บาท  เพื่อใชในการสรางสนามเทนนิสใหม  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตัิ ใชเงนิโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับสถาบันการศึกษา                      
จํานวนเงิน  999,000 บาท  เพื่อใชในการสรางสนามเทนนสิใหม  

ขอสังเกต 1.  มหาวิทยาลัยควรวางแผนการกอสรางสนามเทนนิส  เพื่อใหผูมาใชบริการสนามเทนนิสไดมาใชบริการ             
อยางตอเนื่อง  

  2.  มหาวิทยาลัยควรปรับภูมิทัศนใหสวยงามเหมาะสม เชน เสาธงชาติควรติดตั้งอยูท่ีตึกบริหาร  
มติที่ประชุม อนุมัติ ใชเงินโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่กับสถาบันการศึกษา                      

จํานวนเงิน  999,000 บาท  เพื่อใชในการสรางสนามเทนนสิใหม ตามเสนอ  
 

5.7   ขอหารือการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร    
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ  2550                 
ไดมีการหารือเร่ืองการดํารงตําแหนงของคณบดีคณะเกษตรศาสตร เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2550 นี้ อาจารยวีรวุฒิ  
พรหมมา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร จะเกษียณอายุราชการลง โดยที่วาระการดํารงตําแหนงคณบดี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 38  ไดกําหนดใหคณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงต้ัง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความ  ในมาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มาใช
บังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม เมื่อคณบดีพนจากตําแหนงใหรองคณบดีพนจาก
ตําแหนงดวย  

 
 

ท้ังนี้  ........./ 
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ท้ังนี้  ตามขอเท็จจริงแลว อาจารยวีรวุฒิ  พรหมมา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร ซึ่งจะครบอายุเกษียณราชการ              
ในวันที่  30  กันยายน  2550 แตยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว  ดังนั้นเพ่ือใหการ
บริหารจัดการงานในตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรเปนไปดวยความชัดเจน เหมาะสม และใชเปนบรรทัดฐานของการ
ปฏิบัติในโอกาสตอไป   จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาแนวปฏิบัติการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางตอเน่ืองและเกิดผลดีท่ีสุด 

  นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอมูลวาโดยทั่วไปจะสามารถอยูจนครบวาระได  เชน  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชมงคล ครบวาระแลวแตยังดํารงตําแหนงอยูตอได แตไมมีความชัดเจนเรื่องการจางและการจายคาตอบแทน  

  อธิการบดี ไดขอมูลวา ตําแหนงคณบดีเปนตําแหนงที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ดังน้ัน เมื่อยังมาครบวาระตาม
กฎหมายนั้น ตําแหนงคณบดีจะสามารถดํารงตําแหนงไดวาระละ 4 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน กรณีคณบดีคณะ
เกษตรศาสตรนั้น จะครบวาระประมาณตนป 2552   ซึ่งถาพิจารณาจากวาระการดํารงตําแหนงซึ่งยังไมครบวาระนั้น               
จะสามารถดํารงตําแหนงตอได  ประเด็นคือ การดํารงตําแหนงคณบดี เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคคลที่ไมไดเปน
ขาราชการแลว ระเบียบกระทรวงการคลังระบุวาสามารถจายเงินประจําตําแหนงไดเปน 2 เทา และเงินประจําตําแหนง              
ท่ีรัฐบาลชุดที่ผานมากําหนดไววาจะจายใหเฉพาะขาราชการเทานั้น ดังนั้น กรณีคณบดีคณะเกษตรศาสตรเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งหมายความวาอายุราชการหมดลงแลว ก็จะไมไดเงินเพิ่มพิเศษ จะไดเพียงเงินประจําตําแหนงเทานั้น    

  ประเด็นพิจารณา คือ การจางในครั้งนี้จะจางแลวจายเงินเดือนดวยหรือไม หรือจายเพียงเงินประจําตําแหนง  
เน่ืองจากสิทธิของบุคคลที่ไดรับการจางจากมหาวิทยาลัยหลังจากเกษียณอายุราชการแลวน้ัน ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ใหจายเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือน เดือนสุดทายกอนเกษียณอายุราชการ  

  ประเด็นหารือ  สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหมหาวิทยาลัยจางหัวหนาสวนราชการที่เกษียณอายุราชการ แตยัง             
ไมหมดวาระการดํารงตําแหนงไดหรือไม  

ขอสังเกต 1. หากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองจาง จะสามารถจางตอในฐานะลูกจาง ซึ่งตําแหนงทางวิชาการก็จะหมด         
ไปพรอมกับการเกษียณ  

2. คุณสมบัติของคณบดี คลายคลึงกับอธิการบดี ซึ่งการพิจารณาเรื่องดังกลาว เปนเรื่องที่ละเอียดออน                            
จึงเห็นสมควรใหมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกอน   

3.  ระเบียบกระทรวงการคลงั ระบุวาการจางผูเกษียณอายุราชการ ตองใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการจาง 
 มีเพียงตําแหนงเดียวท่ีเกษียณแลวแตสามารถจางตอไดโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน คือ ตําแหนงอธิการบดี 

4.  กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ฝายบริหารตกลงวาใหใชเงินมหาวิทยาลัยจางตอในตําแหนงนั้น 
จนกวาจะครบวาระ  แลวคอยพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง    
 
 
 

5……../ 
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5.  กรณีรองอธกิารบดีฝายบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกษียณอายุราชการ   อธิการบดีไดแถลง             
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาอธิการบดีเปนผูท่ีตองบริหารมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายที่ไดใหไวกับสภา
มหาวิทยาลัย  ดังน้ัน จะตองมีผูรวมงานที่มองเห็นวาจะดําเนินยุทธศาสตรและกลยุทธใหเปนไปตามแผน ซึง่รองอธกิารบดี
ฝายบริหารเปนบุคคลที่อธิการบดีตองใหความไววางใจ  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยใหจางโดยใชอํานาจของอธิการบดีบังคับ 
สวนจะอนุมัติใหจางหรือไมนั้น เปนอํานาจของสามหาวิทยาลัย 

6.  หากพิจารณาพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน                
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2548  แลว  กฎหมายทั้งสองฉบับไมไดขัดหรือแยงกัน แตเปนกฎหมายคนละเรื่อง คือ เร่ือง
สถานภาพการเปนขาราชการ คอื การเกษียณอายุ  และเรือ่งการกําหนดคณุสมบติั การสรรหา ตลอดจนวาระ  เปนเร่ืองการ
ดํารงอยู  ดังนัน้  เมื่อผูไดรับการสรรหาเปนคณบดีตองดํารงวาระครบ 4 ป  นั้นคอืการดํารงอยู  สวนเรื่องการเปนขาราชการ          
ก็ตองเกษียณอายุเมื่อครบ 60 ป  แตเมือ่สภามหาวิทยาลัยเห็นวาบุคคลผูนี้ เปนประโยชนท่ีสมควรจะตอบแทนการดํารง          
ตําแหนงคณบด ีก็จางตอไปอยางถูกตองตามระเบียบของการใชจายเงิน  แตหากไมจางตอ ทานผูนี้ก็ยังคงเปนคณบดอียู                 
เพียงแตไมไดรับเงินเดอืน รับเพียงเงินบํานาญเทานั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแหงอื่นสวนใหญปฏิบัติตามที่ไดกลาวมา  

7.  กรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร การขอตออายุราชการโดยใหดํารงตําแหนงบริหาร  ไมสามารถกระทําได                      
แตจะสามารถจางไดในตําแหนงอาจารยเทานั้น  

8.  มหาวิทยาลัยควรมีหนังสือหารือกฤษฎีกา สองขอ คอื 1. กรณีคณบดีคณะเกษตรศาสตรจะดํารงตําแหนงเดิม
ไดหรือไม และ 2.  หากดํารงตําแหนงตอได จะจายคาตอบแทนอยางไร กรณีเงินประจําตําแหนงและเงินคาจาง  

9.  ประเด็นการหารือ ควรเปนเชนนี้หรือไม   
-  ความเปนขาราชการพนเมื่อเกษียณอายุราชการ   
-  ความเปนคณบดีสมควรหรือไมวาใหดํารงตําแหนงตอจนครบวาระ  หากมหาวิทยาลัยเห็นสมควร             

ใหจางตอ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากเห็นสมควรใหจางตอ สภามหาวิทยาลัยก็ออกคําสั่งแตงต้ังตอไป                  
โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการจาง 

10.  เดือนตุลาคม 2550 มีคณบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ เกษียณอายุราชการ โดยท่ียังไมครบวาระกี่ราย  
มหาวิทยาลัยควรเสนอมาพรอมกัน เพื่อจะไดพิจารณาพรอมกันทีเดียว เน่ืองจากมผีลกระทบกับรองคณบดีดวย 

11.  ผูตัดสินเมื่อมีคําพิพาท คือ ศาลปกครอง ไมใชกฤษฎีกา เนื่องจากกฤษฎีกาทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา              
ซึ่งอาจจะถูกหรือผิด ไมสามารถนํามาตัดสินได  

มติที่ประชุม มอบหมายให  มหาวิทยาลัยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของอยางละเอียด แลวนํามาประกอบการพิจารณาอีกคร้ัง        
 ในการประชุมครั้งตอไป  และขอความกรุณากรรมการเขารวมประชุมเพื่อรวมพิจารณาโดยพรอมเพรียงกัน  
 
 
 

ระเบียบวาระที่  6 ......./ 
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ระเบียบวาระที่   6   เรื่องอื่นๆ   
 

6.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2550  
 

 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งที่  5 / 2550                                    
ในวันท่ี 2  พฤษภาคม   2550  เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ที่ประชุม รับทราบ  

 

ปดประชุม  เวลา   23.45    น.   
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม 
 
                

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  
 
 
หมายเหตุ   รายงานการประชมุวาระที่  5.8  ไมสามารถเปดเผยได  


