
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี   8/2551 

วันที่  21  สิงหาคม  2551  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  

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

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัต ิ อธิการบดี  
3 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
4 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
5 นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
6 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
7 นายวีระ รัตนศริิกลุชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพ่ึงครุฑ กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                        
10 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                          
11 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                      
12 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
13 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
14 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                                
15 อาจารยเสรี  แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
16 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย                                      

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       ติดภารกิจ   
2 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3 นายพีระศักดิ ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ   
4 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
5 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
6 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
7 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                     ไปราชการ 

 
 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม    /…. 
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รายนามผูเขารวมประชุม     
 

1 นายพรไชย สาครเสถียรกลุ ผูชวยเลขานุการ  
2 นางสาวนิธิวดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
3 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
4 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม   เวลา  09.30   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ         
วาระการประชุม    

 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ   
 

1.1 นายกสภามหาวิทยาลยั กลาวแสดงความยินดี  กับผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน                  
 

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กลาวแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย  
ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   เนื่องในโอกาส
ไดรับการคัดเลือกจากผูแทนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ใหเปนผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการขาราชการ               
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)   
 ในการนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในเร่ืองการเรงรัดพัฒนาบุคลากร                  
ใหไดทําผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  เพื่อเปนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต  
 

1.2  นายกสภามหาวิทยาลยั กลาวแสดงความยินดี  กับศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ                    
 

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กลาวแสดงความยินดีกับศาสตราจารย ดร.สมบัติ    
กาญจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสไดรับโลรางวัลป 2551 จากกระทรวง                      
การทองเที่ยวและกีฬา  ในโครงการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลทางนันทนาการ ประเภทผูพัฒนาวิชาการ
นันทนาการที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม เผยแพรและพัฒนาวิชาการนันทนาการ สูสถานศึกษาและหนวยงาน
องคกรตางๆ  ซึ่งไดรับการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล  จากรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2551  ท่ีผานมา   
 
 

1.3   การเผยแพรขอมูล /…… 
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1.3   การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูลขาวสารกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

เนื่องดวยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบางสวน  ยังไมคอยเขาถึงขอมูลขาวสารของสภา 
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและผลงานของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับทราบ  อาทิเชน  การสัมภาษณออกโทรทัศนของ
มหาวิทยาลัย  หรือการสัมภาษณลงวารสารและสื่อสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัย   เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลของ
สภามหาวิทยาลัยไดมากยิ่งขึ้น และทันตอความเปลี่ยนแปลง  
 

1.4  การปรับระเบียบวาระการประชุม  
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดระเบียบวาระการประชุมไว   6 วาระการประชุม   ดังนี้   
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ    

   ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง  
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจงเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ   
 เนื่องจากระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ  และระเบียบวาระที่  4  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
มีลักษณะทํานองเดียวกัน   ดังน้ัน  ท่ีประชุมเห็นสมควรใหมีการปรับระเบียบวาระการประชุม   โดยใหนํา                      
เรื่องแจงเพื่อทราบ ในระเบียบวาระที่  4  มาบรรจุไวในระเบียบวาระที่ 1 ท้ังหมด  ดังน้ัน  ในระเบียบวาระที่ 1               
จะประกอบไปดวยเร่ืองที่นายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แจงใหท่ีประชุมรับทราบ  และ
เร่ืองที่มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ   
 เมื่อปรับระเบียบวาระการประชุมตามขอเสนอแนะแลว  จะเปนดังนี้    
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ    

1.1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ  
1.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

   ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง  
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ    
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
 
 

ระเบียบวาระที่  2  /….. 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  7/2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 7/2551 เมื ่อวันที่                    
24   กรกฎาคม   2551   จํานวน   10   หนา   และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
เรียบรอยแลว      

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   7/2551 เมือ่วันที่  24  กรกฎาคม  2551  โดยไมมีการแกไข    
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง  
 

  3.1   พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
        ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ พ.ศ.2551   
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2551  ท่ีประชุม 
ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
พ.ศ.2551 และมีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ                     
ท่ีเกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย  ท่ีมี  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  เปนประธาน  พิจารณา
ปรับแก (ราง) ขอบังคับฯ  ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  

และจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2551  คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
พ.ศ.2551 แลว  ซึ่งไดพิจารณาขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประกอบการปรับปรุงแกไข                
โดยมีประเด็นการแกไข ประเด็นโครงสรางและบทบาทหนาที่ ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2551 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
พ.ศ.2551  โดยใหแกไขขอ 5  (7)   เดิม    “(7) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล   เปนผูชวยเลขานุการ”   
แกไขเปน    “และผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล   เปนผูชวยเลขานุการ”    
 

3.2   พิจารณา (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2551  ท่ีประชุม 
ไดพิจารณา (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549  และมีมติมอบหมายให
คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงาน                
ของมหาวิทยาลัย  ท่ีมี   ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง   เปนประธาน   พิจารณาปรับแก  (ราง) ระเบียบ                      
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
 

และจากการประชุม /......... 
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และจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2551  คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 แลว โดยมีหลักการ  
ในการปรับแก  คือ  

1.  กรรมการจากบุคคลภายนอกจะไดรับคาตอบแทนการประชุมสูงกวากรรมการที่เปนบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย 

2.  เลขานุการคณะกรรมการจะไดรับคาตอบแทนการประชุมเทากับกรรมการที่ เปนบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย  แตหากเปนกรรมการและเลขานุการจะไดรับคาตอบแทนการประชุมสูงกวาตามความรับผิดชอบ  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 
มติที่ประชุม เห็นชอบ บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549    

โดยใหแกไข  ขอ  8  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   (3) เลขานุการ  เดิม    “500”                      
 แกไขเปน    “1,500”    

 

  3.3   โปรแกรมการศึกษาดูงาน  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได เห็นชอบใหจัดโครงการศึกษาดูงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                      
ณ  ตางประเทศ  โดยไดมอบหมายใหศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ประสานดําเนินการนั้น  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   ขอเสนอโปรแกรมการศึกษาดูงานตางประเทศ                      
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา     

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ โปรแกรมการศึกษาดูงาน สภามหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ดังนี้   
โปรแกรมที่  1  ศึกษาดูงาน  ณ  ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชค – เยอรมัน   วันท่ี 18-25 ตุลาคม 51  
โปรแกรมที่  2  ศึกษาดูงาน  ณ  เยอรมัน – เชค – ออสเตรีย – ฮังการี    วันท่ี 19-26 ตุลาคม 51 
โปรแกรมที่  3  ศึกษาดูงาน  ณ  ออสเตรีย – เชค – ฮังการี      วันท่ี 19-26 ตุลาคม 51 

มติที่ประชุม 1.  เห็นชอบ โปรแกรมการศึกษาดูงาน สภามหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
โปรแกรมที่  1  ศึกษาดูงาน  ณ  ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชค – เยอรมัน    วันที่ 18-25 ตุลาคม 51  

มอบหมายให  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ  พิจารณาดําเนินการ ดังนี้    
1.  เนนการศึกษาดูงานดานการจัดหางบประมาณการศึกษาทองถิ่น  ดานการวิจัย  ดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม และดานการบริหารมหาวิทยาลัย   
2.  พิจารณาขยายชวงเวลาการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศเยอรมัน  เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาในการศึกษาดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอมมากขึ้น    
3.  ประสานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหไดกําหนดการศึกษาดูงานที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  
2.  เห็นชอบให   รองศาสตราจารยปญญา   สุขแสน   รวมเดินทางเพื่อบันทึกเทปการศึกษาดูงานครั้งน้ีดวย  
 

ขอสังเกต /…… 
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ขอสังเกต    สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของการไปศึกษาดูงานในชวงระยะเวลาดังกลาว เนื่องจาก 

1.  เปนชวงเวลารอยตอของคณะกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒชุิดปจจุบันและชุดใหม 
2.  เปนชวงเวลาของกระบวนการสรรหาอธิการบดี  ท่ีตองมีความระมัดระวังในการดําเนินกิจการ                
     ของสภามหาวิทยาลัย  

 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องแจงเพื่อทราบ   
 

4.1  องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว โดยการสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย 
        ราชภัฏอุตรดิตถ   ไดรับรางวัลโครงการสงเสริมการสรางระบบบริหารราชการ 
        แบบมีสวนรวมระดับจังหวัด  

 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสถาบันพระปกเกลา ไดจัดทําโครงการสงเสริมการสรางระบบบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมระดับจังหวัด ขึ้นนั้น  

องค การบร ิหารส วนตําบลหาดสองแคว  โดยการสน ับสนุนของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏอ ุตรด ิตถ                      
ไดสงโครงการสงเสริมการสรางระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ในดานการลดตนทุนการผลิต เขารับการพิจารณา  ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลจังหวัด                  
ท่ีมีความเปนเลิศดานการสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  และจะมีการแถลงผลโครงการและ                      
มอบรางวัล เมื่อวันที่  6  สิงหาคม   2551   ณ    โรงแรมรามา  การเดนส     กรุงเทพมหานครฯ   จึงนําแจง                      
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2  หนวยงานขอโอนหมวดเงนิ / เปล่ียนแปลงรายการ 
 

ดวยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเร่ืองเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน  4   
หนวยงาน   รวมท้ังสิ้น   6  รายการ     ซึ่ง เบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมั ติ เรียบรอยแลว   จึงนําแจง                      
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  ดังนี้   
1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

  1.1  ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  
   จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยวัสดุ     เปนหมวดเงินครุภัณฑ  
   และจากรายการวัสดุสํานักงาน  เปนรายการเครื่องปรับอากาศ  เปนจํานวนเงิน  35,000 บาท  

2.  โรงเรียนสาธิต      
2.1    ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม  

จากรายการเงินสมทบและประกันสังคม  เปนรายการวัสดุสําหรับจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ                  
72 ป   มรอ. และเพื่อพัฒนาระบบสื่อโรงเรียนสาธิต   เปนจํานวนเงิน  83,540  บาท  
 

2.2 /....... 
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2.2   ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  

   จากหมวดเงินคาจางช่ัวคราว เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
   และจากรายการคาจางอาจารยและเจาหนาท่ี      เปนรายการคาวัสดุ  
   เปนจํานวนเงิน  27,060  บาท  

2.3    ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  
   จากหมวดเงินคาจางช่ัวคราว เปนหมวดเงินคาครุภัณฑ  
   และจากรายการคาจางอาจารยและเจาหนาท่ี    เปนรายการคาครุภัณฑ   
   เปนจํานวนเงิน  152,200  บาท  

3.  ศูนยคอมพิวเตอร     
  3.1  ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม 
   จากรายการ  คาใชจายการประชุมสําหรับศูนยคอมพิวเตอร  
   เปนรายการ บริหารจัดการกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนยคอมพิวเตอร  
   เปนจํานวนเงิน  27,900  บาท  

4.  กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี    
  4.1  ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ   
   จากหมวดเงินคาจางช่ัวคราว   เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย วัสดุ  
   และจากรายการจางเจาหนาที่เทคนิค   เปนรายการคาตอบแทนเจาหนาที่รับสมัครนักศึกษา 

และจัดซื้อวัสดุ   เปนจํานวนเงิน  29,450  บาท   
มติที่ประชุม รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

               5.1   พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยั  เร่ือง  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
         ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา เพื่อใหการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการ และหนวยงานที่สามารถเบิกจายได  
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523  และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ 
ดวนที่สุด ท่ี กค 0422.3/ว248  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2551  เร่ือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาใน
สถานศึกษาของทางราชการ  

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง                 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ฉบับใหม  เสนอสภา
มหาวิทยาลัย  โดยมีหลักการในการแกไข  คือ  เพื่อใหรายการที่เรียกเก็บเงินสอดคลองกับประกาศของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งขาราชการ สามารถเบิกสวัสดิการคาเลาเรียนบุตรไดตามสิทธิ์ ตอป  ดังน้ี    ระดับอนุบาล   4,650 บาท                      
ระดับประถม  3,200 บาท และระดับมัธยม  3,900 บาท  

ประเด็นนําเสนอ /........ 
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    ตามเสนอ  

 

5.2   ขอหารือการดําเนินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
 

ความเปนมา ดวยผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย   หาญสมบัติ  อธิการบดี  จะครบวาระการดํารงตําแหนง  ในวันที่  22    
ธันวาคม   2551        

เพื่อใหการไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
อุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ.2548    ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  2548   ขอ  6  วรรคสาม  ความวา “การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง                    
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังกอนที่อธิการบดีจะครบวาระ ไมนอยกวา  90  วัน  หรือหลังจากอธิการบดี พนจาก
ตําแหนงภายใน 60 วัน  แลวแตกรณี”  ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการ
ไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ยังไมไดมีการปรับปรุงแกไขบทนิยาม ใหเปน
ปจจุบัน  มหาวิทยาลัย จึงเสนอเรื่องเพื่อขอหารือสภามหาวิทยาลัย   

ประเด็นนําเสนอ 1.  ขอความเห็นชอบ  การแกไขบทนิยามของขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ 
คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ลงวันที่  8  มิถุนายน  
2548  ใหเปนปจจุบัน  

2.  พิจารณา  การไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
มติที่ประชุม 1.  เห็นชอบ การแกไขบทนิยามของขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ 

และวิธีการไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2548  ใหเปน
ปจจุบัน   
 มอบหมายให  คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับ
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย  ท่ีมี  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  เปนประธาน  ดําเนินการปรับแก                  
ขอบังคับตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  และใหนําเสนอขอบังคับตอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม                   
เพ่ือดําเนินการตอไป      
 2.  เห็นชอบ  แตงต้ังให  นายดิเรก   กอนกลีบ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธาน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ       
 

5.3 /……… 
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5.3   ขออนุมัตปิริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา 2550 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  
ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550  ในคราวการประชุม  ครั้งที่  6/2551  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2551                
เรียบรอยแลว  โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  รวมจํานวนท้ังสิ้น  13  คน  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                     
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต      

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550  จํานวน  13  คน  ดังนี้  
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาหลักสูตรและการสอน    2 คน 
   สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา   3 คน  
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิจัยและพัฒนาทองถิ่น    3 คน 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
   สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  5 คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550  จํานวน  13  คน  ตามเสนอ  
 

5.4   ขออนุมัตปิริญญาบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนฤดูรอน   ปการศึกษา 2550    
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550  ในคราวการประชุม  ครั้งที่  6/2551  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2551               
เรียบรอยแลว  โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  รวมจํานวนทั้งสิ้น  13  คน   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย                        
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต            

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550  จํานวน  13  คน  ดังน้ี   
  ระดับปริญญาตรี 
   สาขาวิทยาศาสตร  3 คน 
   สาขาศิลปศาสตร  6 คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ  4 คน 
มติที่ประชุม อนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550  จํานวน  13  คน  ตามเสนอ  
 
 
 

5.5  /……. 
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5.5   พิจารณา  (ราง)  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  

 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เรียบรอยแลว  ซึ่งรายละเอียดดังกลาว  ไดผานการประชุมอธิการบดีรวมกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2551  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                  
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2551 และการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  
2551  พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเรียบรอยแลว       

  โดยมีหลักการในการดําเนินการ  คือ  
1. กระจายอํานาจการตัดสินใจใหคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะใหมากที่สุด  
2. หนวยงานพึ่งพาตนเองใหอยูรอดไดอยางมีคุณภาพ 
3. ดําเนินการภายใตการยึดปรัชญาการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น    

นโยบายที่เปนจุดเนน  คือ    
1. เพิ่มคุณภาพผลผลิตทั่วท้ังมหาวิทยาลัย  
2. ลดคาใชจายที่ไมจําเปนโดยเฉพาะเพื่อสงเสริมการแกปญหาโลกรอน 
3. เรงขยายตัวดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ  

สงเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานเปนพิเศษ 
4. ใหบริการวิชาการโดยเชื่อมโยงกับการวิจัยและปญหาของชุมชนในเขตบริการ 
5. สนับสนุนงาน / โครงการ ท่ีมุงแกปญหาตามผลการประเมินของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และการประเมินภายใน 
6. สงเสริมกิจกรรมเพื่อคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม  
7. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเอกลักษณมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมทองถิ่น  
8. เรงพัฒนาอาจารยใหไดตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทย   

อนึ่ง   ในวันที่  3  กันยายน  2551  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา  ไดเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ  เขาช้ีแจงและนําเสนอเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552               
ของมหาวิทยาลัย  ณ  อาคารรัฐสภา 2   กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือไมนั้น  จะนําแจงสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือรับทราบในลําดับตอไป  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  (ราง)  กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552    
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ   กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552   และใหทดลองใช 

ใน 1 ปงบประมาณ         
  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดงาน  / โครงการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
  กรณีท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา  มีการปรับแกตัวเลขงบประมาณของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุม  

ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดํา เนินการปรับตัว เลขของหนวยงาน  ตามกรอบงบประมาณจริง  จากนั้น                 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป    

 
ขอเสนอแนะ /……. 
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ขอเสนอแนะ 1.  เนื่องจากการจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้   เปนการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรร 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยแบบใหมท้ังหมด   มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาขอดีและขอเสีย   เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล                
ท่ีเปนประโยชนตอการจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณตอไป      

2.  การจัดซื้อรถตูนั้น  มหาวิทยาลัยควรคํานึ่งถึงอนาคตในอีก 5 ป ขางหนาดวย  เนื่องจากในขณะนี้  
รถตูของมหาวิทยาลัยหลายคันที่มีอายุการใชงานเกิน 10 ป  และพนักงานขับรถที่อายุมาก มหาวิทยาลัยไมควร
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตอนกลางคืนหรือมอบหมายใหบริการระยะทางไกล  เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร  

3   ในเรื่องการจัดซื้อรถตูเพิ่มเติมนั้น   มีกรรมการเสนอใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัย  พิจารณาวาเนื่องจาก
สภาพรถตูของมหาวิทยาลัยนั้น มีสภาพเกาไมปลอดภัยตอการเดินทาง  ในการจัดสรรงบประมาณครั้งตอไป  
ควรพิจารณาจัดซื้อรถตูเพ่ิมเติม   
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ    
 

6.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  9/2551  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  คร้ังที่ 9/2551  
ในวันพฤหัสบดีท่ี  18  กันยายน   2551   เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 5  อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ      

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
 

ปดประชุม เวลา  13.00  น.  
 
 
 

                              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท     
                                                    บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 
 
 
 

                     รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา 
                            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  

 


