
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/2551 

วันท่ี  29  มีนาคม  2551  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน  5  

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

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี  
4 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาล ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
5 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
6 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
7 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
8 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
9 นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ          
11 ผูชวยศาสตราจารยสมัพันธ รอดพึ่งครุฑ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
12 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
13 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
14 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
15 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        
16 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        
17 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจาํ 
18 อาจารยเสร ี แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจาํ 
19 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                      

 

รายนามผูไมมาประชุม   
1 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                         ติดภารกิจ     
2 นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                         ติดภารกิจ 
3 นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                         ติดภารกิจ     
4 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                         ติดภารกิจ     

 

รายนามผูเขารวมประชุม      
1 อาจารย ดร.วิวรรธน     มุขดี  รองอธิการบดีฝายแผนงบประมาณและการเงิน 
2 ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย สนสอาดจิต  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 
 

รายนามผูเขารวมประชุม   (ตอ) /………. 
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รายนามผูเขารวมประชุม   (ตอ)  
3 อาจารยสุปราณ ี จําลองราษฎร ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  
4 นายพรไชย      สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ  
5 นางสาวนธิวิดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
6 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
7 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม   เวลา  13.30   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลยักลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ         
วาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 แนะนําผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

อธิการบดีแจงตอท่ีประชุมวา   ตามท่ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค  รองอธิการบดีฝายบริหาร
และสิทธิประโยชน ไดปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ต้ังแตป 2548  มาจนถึงปจจุบันนั้น   
บัดนี้  มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ     

เพ่ืออนุวัติตามความในมาตรา 16 (5) วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   
ความวา   “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง   ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ตาม (2)                 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี”     

อธิการบดีไดพิจารณาแลว จึงขอเสนอชื่อ  รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา  รองอธิการบดี 
ฝายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ  ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี 29  มีนาคม 2551  
เปนตนไป    

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบ แตงต้ังให รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา  รองอธิการบดีฝายวิจัยพัฒนา
และบริการวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ต้ังแตวันท่ี 29 มีนาคม 2551 เปนตนไป  

 

1.2 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 

ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร หมดวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี  14  
มีนาคม  2551   

เพ่ืออนุวัติตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก                
ผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550  ลงวันท่ี 26  พฤศจิกายน  2550 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ท่ี 561/2551  

 
เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการ /........ 
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เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ในการประชุมครั้งท่ี   1/2551                    
เม่ือวันท่ี  17  มีนาคม  2551  ท่ีประชุมไดดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก                             
ผูดํารงตําแหนงบริหารเรียบรอยแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาประกาศผลการเลือกตอไป   
 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                         
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ฉบับท่ี 1/2551  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกและผูไดรับเลือกเปนกรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2551 แลว  เห็นวารายชื่อผูมีสิทธิเลือกและผูไดรับ
เลือกในขอ 2.2.4  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ขอ 3.2  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ไมเปนไปตาม  ขอ 5  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550   ความวา “ผูดํารงตําแหนงบริหารท่ีมีสิทธิเลือกและ
ไดรับเลือกตามขอบังคับนี ้ไดแก ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีท่ีมิใชรองอธิการบดีผูทําหนาท่ีเปนเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยและหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท้ังนี้ ตองไมเปนผูรักษาการในตําแหนงดังกลาว”   ดังนั้น                   
รองศาสตราจารยพิศมัย  หาญสมบัติ   รักษาการในตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ นายพิสุทธิ์   ศรีจันทร  
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไมมีสิทธิออกเสียงเลือกและ                     
ไมมีสิทธิไดรับเลือก เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

มอบหมายให มหาวิทยาลัย ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุม
คณบดีสายสังคมศาสตร และกลุมผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการวิทยาลัย 
ใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คณุสมบัติ และวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2550  จากนั้น  
นําเสนอผลการคัดเลือกตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  2/2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 22  
กุมภาพันธ   2551  จํานวน  12   หนา  เรยีบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม  

 
 
 

มติท่ีประชุม /........ 
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มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี   2/2551   เม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ  2551  โดยใหมีการแกไข ดังนี้  

1.  วาระท่ี  3.2  ยอหนาท่ี 3 ใหแกไขเปน “ แตเนื่องดวย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรับการประสานทางโทรศัพท      
จากนายธีระวัฒน   ภัทรานวัช   ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  วาคณะกรรมการตุลาการมีมติ
ไมอนุญาตใหขาราชการตุลาการไปเปนคณะกรรมการสรรหาไมวาตําแหนงใดท้ังสิ้น   ดังนั้น  นายธีระวัฒน   ภัทรานวัช  
จึงขอถอนชื่อจากการเปนประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และขอใหคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยตอไป ”      
2.  วาระท่ี  6.1  ขอเสนอแนะ ขอ 2 ใหแกไขเปน “ 2. เนื่องจากทีมงานบางคนไมมีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร                           
แตมีคณุวุฒิดานครศุาสตร จึงควรมีการหารอืรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะครุ
ศาสตร และผูเกีย่วของ ”  
3.  วาระท่ี  6.2  มติท่ีประชุม ใหแกไขเปน “ มอบหมายให  คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ดําเนินการ
ตามขั้นตอน ในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2551  ลงวันท่ี  3  มกราคม 2551 ตอไป ”   

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง    
 

3.1 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง ท่ี 009/2550  เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย            
ลงวันท่ี   20  ธันวาคม  2550   นั้น   คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ   เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรียบรอยแลว     

จากการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาว กําหนดให วันท่ี  11-22  กุมภาพันธ  2551  
ผูมีคณุสมบัติครบตอบรบัการทาบทามพรอมสงเอกสารประวัติสวนตัวและแผนกลยุทธในการบริหารบัณฑติวิทยาลยั   
ซึ่งตามกําหนดการดังกลาว  มีผูตอบรับการทาบทามและสงแผนกลยุทธในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน                   
1  ราย  เทานั้น     

เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547   ขอ 9  กําหนดวา  “คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสัมภาษณและเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตามอักษรไมนอยกวา  2  รายชื่อ พรอมขอมูลและเอกสารเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา”   แตเนื่องจากมีผูตอบรับการทาบทามและสงแผนกลยุทธในการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย  เพียง  1  ราย   จึงขอหารือท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ              
ท่ี 009/2551  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 20 ธันวาคม  2551 ดําเนินการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป  

 
 

3.2  /...... 
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3.2 หลักฐานผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางของ ก.พ.  
 ของ  นางวารุณี   ศรีสอาด    

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ   2551 ท่ีประชุมได
พิจารณาเห็นชอบ  ผลการประเมินงานและคุณลักษณะของ นางวารุณี   ศรีสอาด  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ระดับ 6  เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  เปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 7  ตามเสนอ  และได
มอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานนางวารุณี   ศรีสอาด   เพ่ือขอหลักฐานการเขารับการอบรมหรือ
หลักฐานการผานการอบรมหลักสูตรผูบริหาร นําแจงสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

3.3 ผลการคัดเลือกขาราชการ เพ่ือเขารวมเปนคณะอนกุรรมการอุทธรณและรองทุกข   
แทนผูเกษียณอายุราชการ    

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั ้งที่ 12/2550  เมื่อวันที่   20  ธันวาคม  2550 ท่ีประชุมได
มอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  พิจารณาคัดเลือกขาราชการ 1  ทาน เพ่ือเขารวมเปน
คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  แทนผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย                 
จุฑานนท  ท่ีเกษียณอายุราชการซึ่งเปนผลใหสิ้นสุดการเปนคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ  ตามขอ 5 (3) 
แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549  

บัดนี้  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมเปน
คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรียบรอยแลว  ไดแก  นายธนวัฒน   
จอมประเสริฐ   นักวิจัยระดับ 7   เนื่องจากเปนผู มีประสบการณดานการพิจารณาการอุทธรณและรองทุกข                              
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  และพิจารณาออกคําสั่งแตงต้ังตอไป   

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบ แตงต้ังใหนายธนวัฒน   จอมประเสริฐ  นักวิจัยระดับ 7  เปนคณะอนุกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข  

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

4.1    กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
       ประจําปการศึกษา 2549 - 2550  และกําหนดการการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2551  

 

ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฏราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุตรดิตถ   ในวันท่ี 22  เมษายน  2551   เวลา  11.00  น.  ณ  หอประชมุทีปงกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เชยีงใหม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  ประกอบกับสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ                             
ไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  4/2551  ในวันท่ี  21  เมษายน  2551  เวลา  13.30  น.  ณ  หองชางกระ   
ชั้น 2 โรงแรมเชยีงใหมออคดิ จังหวัดเชยีงใหม  
 

จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัย /..... 
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จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ และขอเรยีนเชญิคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัทุกทาน เขารวมการ  

ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 4/2551 ในวันท่ี 21  เมษายน  2551   ณ  โรงแรมเชียงใหมออคดิ  และรวมเปนเกยีรติ                  
แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2549 – 2550  ในวันท่ี                   
22  เมษายน  2551  ณ  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.2  การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวทิยาลัย ของผูดํารงตําแหนง                      
       ทางการเมือง    

 

ความเปนมา ดวยคณะอนกุรรมการดานกฎหมายซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมีหนาท่ีพิจารณา 
กลั่นกรองงานดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาเม่ือการประชุมครั้งท่ี 1/2551  วันท่ี  28  มกราคม  2551  
ไดพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 265 กําหนดยกเวนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา สามารถดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไดเฉพาะ
แตการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังใหบริหาร
ราชการแผนดินเทานั้น มาตรา 267 และมาตรา 284 วรรคสิบ กําหนดยกเวนใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น สามารถดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยงานราชการ 
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไดเฉพาะแตการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาหรือกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังในการบริหารราชการแผนดิน และการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้น  ดังนั้น  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี) และผูบริหารซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด  นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล)  จึงไมอาจไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แตอาจไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงได    

มติท่ีประชุม รับทราบ   
อนึ่ง   เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดปจจุบัน  ไดรับการพิจารณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   ดังนั้น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถชุดปจจุบันทุกทาน  ยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม  ท้ังนี้  รวมถึงคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถดวย   

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  /........ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

  5.1   (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบรหิารงบประมาณ 
  และการเงิน  พ.ศ.2551       

 

ความเปนมา เนื่องดวย มาตรา  18  ขอ 12  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ไดกําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีในการออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดการรายได 
และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรอืแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 

 ซึ่งปจจุบันขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยยึดปฏิบัติอยู เปนขอบังคับสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ออกเม่ือป 2543  
ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปดวยความ 

เรียบรอยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551  ท้ังนี้  (ราง)  ขอบังคับฉบับดังกลาว                 
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2551  เม่ือวันท่ี  16  
มกราคม  2551 เรียบรอยแลว  โดยมีสาระสําคัญ 3 สวน  คือ  1.ฐานอํานาจของขอบังคับ  2.องคประกอบของ
คณะกรรมการ และ  3. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ  

จึงนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน  พ.ศ.2551  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน  พ.ศ.2551   

มติท่ีประชุม สภามหาวิทยาลัย  พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน  พ.ศ.2551  และเห็นชอบใหมีการแกไขเพ่ิมเติม  ดังนี้  

 1.  ใหเพ่ิมเติมบทนิยามในขอบังคับ   
 2.  ใหมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน จํานวน  9  คน  
 3.  ขอ 3  ใหแกไขเปน  “ใหยกเลิกบรรดาประกาศ กฎ หรือระเบียบ และขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลว              

ในขอบังคับนี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี ้ใหใชขอบังคับนี้แทน”  
 4.  ขอ 4  ใหแกไขเปน “ใหมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ท่ีสภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงต้ัง ดังนี้”  
 5.  ขอ  4  (2) ใหแกไขเปน “รองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดี  เปนรองประธาน

กรรมการ”  
 6.  ขอ 4 (3) ใหแกไขเปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง จํานวน  2  คน  เปนกรรมการ” 
 7.  ขอ 4 (4) ใหแกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒใินทองถิ่นท่ีมิใชบุคคลในมหาวิทยาลัยและมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย          

ท่ีเปนผูมีความรูดานการศึกษา จํานวน  1  คน และดานท่ัวไป  จํานวน  1 คน  ซึ่งแตงต้ังโดยคําแนะนําของสภา
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)  ออกท้ังหมด   
 10.  ขอ 4 (9) ใหแกไขเปน “ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   เปนเลขานุการ” 
 11.  ขอ 4 (10) ใหแกไขเปน “เจาหนาท่ีกองนโยบายและแผน ซึ่งแตงต้ังโดยคําแนะนําของผูอํานวยการกองนโยบาย

และแผน   เปนผูชวยเลขานุการ”   
 12.  ใหตัดขอ 5  ความวา  “ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ 4” ออกท้ังหมด   
  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก (ราง) ขอบังคับ ใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย  
ขอสังเกต มหาวิทยาลัยควรนําขอบังคับท่ีผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยแลว มาเปนตนแบบในการจัดทํา (ราง) 

ขอบังคับฉบับตอไป  
 

    5.2  (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  
         พ.ศ.2551  

 

ความเปนมา เพ่ือเปนการรองรับการออกหลักฐานการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย               
ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  การออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา  พ.ศ.2551 แลว    โดย (ราง)  ระเบียบฉบับดังกลาว  ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2551  เม่ือวันท่ี 15  กุมภาพันธ  2551 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ วาดวย  การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  
พ.ศ.2551  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ วาดวย  การออกหลักฐานแสดงผลการศกึษา  
พ.ศ.2551  ตามเสนอ  
 

   5.3    การแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผูทรงคุณวุฒิ  
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผูทรงคณุวุฒิ ไดหมดวาระลง เม่ือวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2551 ในการนี้  
มหาวิทยาลยัไดดําเนินการตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  วาดวย  หลกัเกณฑ คณุสมบัติ และวิธีการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ  พ.ศ.2548 ขอ 9 จึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ สภาวิชาการ จาก
ผูทรงคุณวุฒ ิ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง   

 
 

ประเด็นนําเสนอ /...... 
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผูทรงคณุวุฒิ ดังนี้  
 1.  อธิการบดี      ประธานกรรมการ  
 2.  รองศาสตราจารยพิศมัย   หาญสมบัติ  กรรมการ    
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ  กรรมการ  
 4.  อาจารยวิภา   ประพินอกัษร   กรรมการ  
 5.  ผูชวยศาสตราจารยเชาว  เพ็ชรราช  กรรมการและเลขานุการ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลอืกกรรมการสภาวิชาการ จากผูทรงคณุวุฒิ   ตามเสนอ  
 

5.4   (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง  การระดมทรัพยากร                                
        เพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                       
        ปการศึกษา 2551  

 

ความเปนมา ดวยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไดดําเนินการจัดทํา (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  เรื่อง  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                 
ปการศึกษา 2551 โดยมีสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

1. ปรับเพ่ิมคาอาหารคนละ 500 บาท  ตอภาคเรยีน เนือ่งจาก การขึ้นราคาของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
ทําใหรายรับไมพอกับรายจาย     

2.  ปรับเพ่ิมคาเรียนเสริมพิเศษ (จางบุคลากร) สาํหรับนักเรียนท่ีเขาใหม ในปการศึกษา 2551 ทุกระดับชัน้   
และนกัเรยีนท่ีสมัครเขาเรยีนในระดับชัน้บริบาล   ประถมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศกึษาปท่ี 1 ภาคเรยีนละ 1,000 บาท  
เนื่องจาก  มีการปรับขึน้เงินเดือนตามท่ีรฐับาลกาํหนด ทําใหคาจางครแูละบุคลากรไมพอเพียง ดังนั้น จึงขอนําเสนอ  
(ราง)  ประกาศมหาวิทยาลยั  เรือ่ง  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั           
ราชภัฏอุตรดิตถ  ปการศกึษา 2551  ตอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ  เรื่อง  การระดมทรัพยากรเพ่ือการ                       
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ปการศึกษา 2551   
ประเด็นท่ี   1   การปรับเพ่ิมคาอาหารสําหรับนกัเรียนในทุกระดับชั้น  คนละ 500 บาท  ตอภาคเรยีน 
ประเด็นท่ี   2   การปรับเพ่ิมคาเรยีนเสรมิพิเศษ (จางบุคลากร) สําหรับนกัเรียนท่ีเขาใหม ในปการศึกษา 2551                          
ทุกระดับชั้น และนักเรยีนท่ีสมัครเขาเรียนในระดับชัน้บริบาล   ประถมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศกึษาปท่ี 1 ภาคเรยีนละ 
1,000 บาท   

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ  เรื่อง  การระดมทรัพยากรเพ่ือการ                       
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ ปการศึกษา 2551   

 
 

มอบหมายให  /….. 
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  มอบหมายให   

1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคดิเห็นของผูปกครองนักเรยีนโรงเรยีนสาธิต  
เกี่ยวกับการปรับเพ่ิมคาอาหาร และการปรับเพ่ิมคาเทอม  โดยแยกแบบสอบถามเปน 2 ประเภท  ดังนี้  

 ประเภทท่ี 1 สอบถามผูปกครองของนักเรียนเกา ในประเด็นการปรับเพ่ิมคาอาหาร คนละ  500 บาท  
 ประเภทท่ี 2 สอบถามผูปกครองนักเรยีนใหม ในประเด็นการปรับเพ่ิมคาเทอม ภาคเรยีนละ 1,000 บาท  
2. มหาวิทยาลยัจัดการประชุมระดมความคดิรวมกนัระหวางฝายบริหาร คณะครศุาสตรและโรงเรยีนสาธิต  เพ่ือให    

ไดมาซึ่งมิติการพัฒนาโรงเรียนสาธิต ท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและศักยภาพในการดูแล    
 ขอสังเกต โรงเรียนสาธิตควรรบัฟงความคดิเห็นของผูปกครอง และควรใหความสาํคญัดานการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง และชี้แจงการบริหารอยางโปรงใส   เพ่ือนําความเห็นของผูปกครองมาประมวล และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  ประกอบการพิจารณา (ราง) ประกาศดวย  

 

  5.5  ขอหารือกรณีขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
       พ.ศ.2547  

 

ความเปนมา ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ในตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2548  ขอ 4  ความวา “ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการ  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
มหาวิทยาลัย  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งสรุปไดวา  คณะกรรมการเปนบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 

จะเห็นไดวา  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะกรรมการฯ  เปนบุคคลภายใน  ไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการฯ  ตองเปนบุคคลภายนอก  จึงขอหารือ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

มติท่ีประชุม มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวยคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2548  ใหเปนไปตาม มาตรา 49  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  

 
เห็นชอบให  /…… 
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  เห็นชอบให  มหาวิทยาลัยใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย   คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2548  ลงวันท่ี 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 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดออกคําสั่ง ท่ี 001/2551  เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย    
ลงวันท่ี   22  กุมภาพันธ  2551    นั้น   คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ   เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  เรียบรอยแลว     

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2551  เม่ือวันท่ี  20  มีนาคม  2551                   
ท่ีประชุมไดรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแลว  จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบเพ่ือดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ 1.  หารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จากบัญชี
รายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ  

2.  พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
มติท่ีประชุม 1.  เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย               

จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงมติเลือก  ซึ่งผูมีสิทธิเลือก 1 คน สามารถเสนอชื่อ                
ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยไดหนึ่งรายชื่อ   

  ท่ีประชุมไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  
มีหนาท่ีในการแจกบัตรลงคะแนน  นับคะแนน และปฏิบัติหนาท่ีโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม  จํานวน  3  คน  ดังนี้  

   1)  นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร  ประธานกรรมการ 
   2)  แพทยหญิงศรีวรรณา   พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการ 
   3)  นายพีระศักด์ิ    พอจิต   กรรมการและเลขานุการ  
  2.  เห็นชอบ ผลการลงมติเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                    

จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ   ซึ่งไดแก ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  
 
 
 

มอบหมายให  /........ 
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  มอบหมายให  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   ดําเนินการทาบทามสอบถามความสมัครใจ

ของบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเปน
ประธานการประชุม  ณ  ขณะนั้น  ไดใหผูรับมอบหมายเปนผูแทนประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
(ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ  บุญสาลี) ดําเนินการขั้นตอนทาบทาม ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว ทันที โดย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ   บุญสาลี  ไดกลาวถอยคําเชิญศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว ไดกรุณาใหเกียรติ
มหาวิทยาลัย รับเปนนายกสภามหาวิทยาลัยอีกสมัยหนึ่งอีกตอไป  และศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว ไดกลาว
ถอยคํารับเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  อีกสมัยหนึ่งเปนท่ีเรียบรอยแลว  

อนึ่ง การดําเนินการในขั้นตอนตอไป ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ 
และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551   

 

ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืนๆ   
 

6.1 หารือการดาํเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งรายช่ือกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  2  รายช่ือ  
 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2551  เม่ือวันท่ี  24  มกราคม  2551  ท่ีประชุมไดพิจารณาเลือก            
ผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ 
จํานวน  22  รายชื่อ  

โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทาบทาม
สอบถามความสมัครใจของบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามลําดับคะแนน
นิยม  ลําดับท่ี 1 ถึง ลําดับท่ี 11 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลวนั้น  อนึ่ง  เนื่องจากมี
ผูทรงคุณวุฒิในลําดับท่ี  1  – 11 จํานวน   2   คนท่ีไมสามารถดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลั ย                               
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 267 และมาตรา 284 วรรคสิบ 

ท้ังนี้   วาระ 4.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 267 และมาตรา 284 วรรคสิบ 
กําหนดยกเวนใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น สามารถ
ดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไดเฉพาะแตการดํารงตําแหนง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังในการบริหารราชการแผนดิน 
และการดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น  
ดังนั้น  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี) และ
ผูบริหารซึ่งเปนผู บังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล)  จึงไมอาจไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒ ิแตอาจไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงได    

มหาวิทยาลัยจึงขอหารือท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
 

ประเด็นนําเสนอ /......... 
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ผลการเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อ

ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  จํานวน  22  รายชื่อ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบหมายให คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการออก

หนังสือทาบทามสอบถามความสมัครใจ  ของผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ                  
ในลําดับท่ี 12 และ 13 ตอไป   

 

6.2   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี  4/2551  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  4/2551  
ในวันจันทรท่ี  21  เมษายน  2551   เวลา  14.00  น.  ณ  หองประชุมชางกระ  โรงแรมเชียงใหมออคิด  จังหวัดเชียงใหม     

ท่ีประชุม รับทราบ     
 

ปดประชุม   เวลา   19.00   น.   
  

                             นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท     
                                                    บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 

                     รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา 
                            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  

 
 
 

หมายเหตุ  รายงานการประชุม วาระท่ี  5.6  ไมสามารถเปดเผยได 


