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รายนามผูมาประชุม 
1  ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ศาสตราจารยดร.สมบัติ  กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                                
3 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย          หาญสมบัติ อธิการบดี 
4 ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ    เนียมมณี    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
5 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ    บุญสาลี   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
6 นายมานพ     ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
7 นายเรืองชัย    ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
8 นายโชคชัย    เอกทัศนาวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
9 ศาสตราจารย ดร.ทวี                    ตันฆศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
10 นายพิชัย                                       ถ่ินสันติสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
11 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ        นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
12 นายตุลยวัต                                   พรหมพันธใจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
13 นายวีระ                                        รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย         
14 ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ        บังเมฆ                              ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      
15 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน              แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
16 อาจารยปริญญา                            บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
17 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา              ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                    
18 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา             มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
19 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย          จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
20 ผูชวยศาสตราจารยอมร                ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา                                
21 อาจารยเสรี                                   แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา 

 

รายนามผูไมมาประชุม 
 นายดิเรก                                      กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                    ติดภารกิจ 

 

รายนามผูเขารวมประชุม     
1 อาจารย ดร.วิวรรธน    มุขดี รองอธิการบดี                                                                              ผูแถลง  
2 อาจารยประพนธ    ธนารักษ ผูชวยอธิการบดี                                                                           ผูแถลง  
3 อาจารยธนัตถา    กรพิทักษ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                           ผูแถลง  
4 อาจารยพิทักษ คลายชม กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          ผูแถลง 
5 อาจารยสารัลย กระจง กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          ผูแถลง 

 

รายนามผูเขารวมประชุม   (ตอ) /......... 
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รายนามผูเขารวมประชุม   (ตอ)  
6 นายพรไชย    สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ    
7 นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
8 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
9 นางสาวยศสินี    เสือสกุล ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชุม   เวลา  09. 30 น.  
   

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในท่ีประชุม เห็นวาคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ   

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
 

  1.1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ  
 

   1.1.1  นายกสภามหาวิทยาลัย   แจงเร่ืองสุขภาพใหที่ประชุมทราบ  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม   จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงเรื่องสุขภาพใหท่ีประชุมทราบ  
และกลาวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานท่ีมาประชุมอยางพรอมเพรียงกัน      

 

  1.1.2  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย   
                       และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวม 12 ราย ต้ังแตวันท่ี  28  ธันวาคม  2547                   
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 4 มกราคม  2548  นั้น  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังกลาวไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดตามวาระแลว   และท่ีประชุม                   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงใหมและไดนําความ            
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งตอไป   บัดน้ี  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวม  12   ราย  
ดังน้ี   

  1)  นายเกษม  จันทรแกว  เปนนายกสภามหาวิทยาลัย  
  2)  นายกฤษณะ   เนียมมณี  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
  3)  นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  4)  นายดิเรก   กอนกลีบ  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  5)  นายตุลยวัต   พรหมพันธใจ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  6)  นายทวี   ตันฆศิริ  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  7)  นายพูนศักดิ์   บุญสาลี  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 

8)  นายพิชัย   ถิ่นสันติสุข /.....  
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  8)  นายพิชัย   ถิ่นสันติสุข  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  9)  นายมานพ    ดีมี   เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  10)  นายเรอืงชัย   ทรัพยนิรันดร เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  11)  นายสมบัติ   กาญจนกิจ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  12)  นายสมบัติ   นพรัก  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    

ท้ังน้ี  ต้ังแตวันท่ี  30  ธันวาคม  2551  เปนตนไป   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  มกราคม  2552      
 

1.1.3  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           อุตรดิตถ  

 

ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง นายสิทธิชัย   หาญสมบัติ  ใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ต้ังแตวันท่ี  22  ธันวาคม  2547  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี                 
ลงวันท่ี  27  ธันวาคม  2547  นั้น  เนื่องจากนายสิทธิชัย  หาญสมบัติ  ไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดตาม               
วาระแลว  และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีมติใหเสนอแตงต้ัง นายสิทธิชัย  หาญสมบัติ  
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตอไปอีกวาระหนึ่ง และไดนําความกราบบังคมทูล               
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไปแลว   บัดน้ี  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง นายสิทธิชัย                
หาญสมบัติ  ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตอไปอีกวาระหน่ึง  ต้ังแตวันท่ี  7 มกราคม  
2552   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  มกราคม  2552  

 

1.1.4   การมอบชอดอกไมแสดงความยินดี  และมอบโลประกาศเกียรติคุณ    
 

1)   อธิการบดี   มอบชอดอกไมแสดงความยินดี  แดนายกสภามหาวิทยาลัย   เนื่องในโอกาส                   
ท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ซึ่งมีผลต้ังแตวันท่ี  30  
ธันวาคม  2551   

2)  นายกสภามหาวิทยาลัย   มอบชอดอกไมแสดงความยินดี  แดอธิการบดี  เนื่องในโอกาส                   
ท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ซึ่งมีผลต้ังแตวันท่ี  7  
มกราคม  2552   

3)  นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แดกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
เนื่องในโอกาสท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ผูทรงคุณวุฒิ   ซึ่งมีผลต้ังแตวันท่ี  30   ธันวาคม   2551  

4)  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบโลประกาศเกียรติคุณ แดกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหนาท่ี               
ครบวาระ  หรือจะครบวาระ  ดังน้ี    

        -  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน     ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
        -  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง   คณบดีคณะครุศาสตร   
        -  อาจารยปริญญา  บัววังโปง   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 

1.1.5  เอกสารแนะนํากรรมการ /......... 
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1.1.5   เอกสารแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําเอกสารแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และไดนําแจก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานในการประชุมครั้งน้ี  เพื่อใชประโยชนในการติดตอประสานงานตอไป   

 

1.1.6  การเลือกผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2552  
 

เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี   ยังไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     
ดังน้ัน  เพื่อใหการดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี  เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอหารือ                   
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนหน่ึง เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                

มติที่ประชุม เห็นชอบให  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552  

  นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  ดําเนินการจัดทํากลองรับ                   
ความคิดเห็น และนําไปติดไวท่ีหนาหองนายกสภามหาวิทยาลัย  เพื่อเพิ่มชองทางในการส่ือสารระหวาง                 
นายกสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย   

 

1.1.7  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใหบุคลากรเขารวมประชุม  
 

ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตใหบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ี 
ผูชวยเลขานุการ  เขารวมการประชุมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกกรรมการ ในการประชุมน้ี   

มติที่ประชุม อนุญาต      
 

1.2  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
 

1.2.1  หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ    
 

ความเปนมา ดวยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน 3 
หนวยงาน รวมท้ังส้ิน 3 รายการ ซึ่งเบ้ืองตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ ดังน้ี     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยโครงการคงเดิม  จากรายการคาตอบแทนใชสอยวัสดุ เปนรายการเงินชวยเหลือ
ช่ัวคราว ในโครงการงานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร   เปนจํานวนเงิน  34,000  บาท  

เหตุผลและความจําเปน  เนื่องจากพนักงานไดรับความเดือดรอนจากสภาวะเศรษฐกิจใจปจจุบัน   
หนวยงานจงึตองใหความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือนรอนเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และเปนขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  

 
 

หลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษา /....... 
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หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ขอโอนหมวดเงิน  จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงินคาครุภัณฑ เปนจํานวนเงิน 19,900 บาท   

เหตุผลและความจําเปน  เนือ่งจากหลกัสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ยังขาดแคลนอุปกรณท่ีจําเปน            
ตองใชในการเรยีนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังน้ันจึงขอโอนหมวดเงินเพือ่จัดซ้ือ
ครุภัณฑท่ีจําเปนในการเรียนการสอน  
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  

 ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  เปนหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยวัสดุ   
เปนจํานวนเงิน 42,000 บาท      

เหตุผลและความจําเปน  เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบพัสดุ   
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2.2  รายงานประจําป 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

ความเปนมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2551 ซึ่งเปนการรวบรวม 
ผลการดําเนินงานของคณะ โปรแกรมวิชา และหลักสูตรสาขาวิชา  ในรอบปงบประมาณ 2551 เรียบรอยแลว  
 จึงนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ     

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   คร้ังที่ 11/2551       
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจดัทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันท่ี 23  
ธันวาคม 2551   จํานวน 14 หนา   และไดจัดสงใหกรรมการไดพจิารณารับรองรายงานการประชุม เรียบรอยแลว  
สรุปขอมลูไดดงัน้ี           

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  11/2551   เมื่อวนัท่ี    23   ธันวาคม   2551   โดยใหแกไข 
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      

 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่อง     
 

3.1 รายงานผลการศึกษาดูงานตางประเทศ  ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ    
 

 ความเปนมา สืบเนื่องจากการท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา  
ณ  ตางประเทศระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม 2551 – 2 พฤศจิกายน 2551 และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบ                 
การจัดทําเอกสารผลการศึกษาดูงาน  ณ  ตางประเทศ  ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                  
และไดมอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่รวมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตางประ เทศ ทุกคน สงรายงาน
ผล การไปศึกษาดูงาน ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทําเปนรูปเลมและใชประโยชนในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตอไป บัดน้ี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีรวมเดินทางไปศึกษาดูงานดังกลาว  สงรายงาน 
การศึกษาดูงานมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการรวบรวม                  
อยางตอเนื่อง  จึงขอรายงานความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ    

มติที่ประชุม รับทราบ  
3.2 ผลการพิจารณาขอเสนอแนะ /........ 
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3.2 ผลการพิจารณาขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  จากการประชุมคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ คร้ังที่ 10/2551  เมื่อวันที่  12  ธนัวาคม  2551    
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551  เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2551 ท่ีประชุม       
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพื่อการสอน 
หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 และไดมีขอเสนอแนะใหคณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาทบทวนน้ัน ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2551  เมื่อวันท่ี  12  ธันวาคม  2551 ท่ีประชุมไดพิจารณา
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดวา ท่ีประชุมคณะกรรมการ                
สภาวิชาการ เห็นชอบใหใชช่ือปริญญาท่ีเปนภาษาไทยและช่ือปริญญาท่ีเปนภาษาอังกฤษคงเดิม  จึงนําแจง               
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ    
  

     3.3  การแกไขรายการที่ลงผิดหมวดงาน กรณีการใชงบคงคลังเพ่ือกอสรางระบบไฟฟา 
     และถนนชั่วคราว  ณ  พ้ืนที่บึงกะโล 

 

ความเปนมา สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2551ท่ีประชุมไดมีมติ
อนุมัติใหใชงบคงคลังเพ่ือกอสรางระบบไฟฟาและถนนช่ัวคราว ณ พื้นท่ีบึงกะโล เปนจํานวนเงิน 5,360,000 
บาทน้ัน   อธิการบดีแจงวา  จากการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานคากอสราง 
โครงการกอสรางระบบไฟฟาและถนนช่ัวคราว  ท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในครั้งดังกลาว 
พบวามีการลงตัวเลขคางานผิดหมวดอยู 1 จุด  คือ เงินคาแรงขุดบอเพื่อใชดินทําถนน เปนเงิน  844,500 บาท                      
ไปลงไวในชองของหมวดเงินคาวัสดุ  ดังน้ัน เพื่อความถูกตองจึงขอยายเงินจํานวนดังกลาวใหมาอยูในหมวด
คาแรงงาน โดยยอดเงินรวมท้ังหมดยังคงเปนจํานวนเดิม  ซึ่งเบ้ืองตนอธิการบดีไดพิจารณาอนุญาตแลว  จึงนํา
แจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ     

  อธิการบดี ไดกลาวขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ  ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ท่ีตรวจพบขอผิดพลาดดังกลาวและนําหารืออธิการบดี  เพื่อแกไขใหถูกตอง  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

       3.4  ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม    

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2551ท่ีประชุมไดมีมติ 
เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายละเอียดตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย ท่ี 001/2552  
ลงวันท่ี  23  ธันวาคม  2551   

 
 

รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ /……. 
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รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก  ประธานคณกรรมการสรรหาฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบวา ขณะน้ี  

คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2552,ฉบับท่ี 2/2552,              
ฉบับท่ี 3/2552 และฉบับท่ี 4/2552 แลว   และอยูระหวางการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 5 ของประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2552  คือ  ผูมีคุณสมบัติครบตอบรับการทาบทามพรอมสงเอกสารประวัติ
สวนตัวและแผนกลยุทธในการบริหารคณะ ระหวางวันท่ี 5 – 13  กุมภาพันธ  2552  จากน้ัน  ผูเขารับการสรรหาฯ            
จะนําเสนอวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ พรอมตอบขอซักถาม  ในวันท่ี  18  กุมภาพันธ  2552  จึงนําแจงสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ        

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

3.5  รายงานความคืบหนาการพิจารณาโทษขาราชการกระทาํผิดวินัย  
 

ความเปนมา  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 2/2551  เมื่อวันท่ี  22   ธันวาคม 2551  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณารายงานการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามบันทึกท่ี  พิเศษ/2551             
ลงวันท่ี  4  พฤศจิกายน  2551 และเอกสารท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงนําเสนอ              
ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นวาเอกสารหลักฐานขาดความเช่ือมโยงและยังไมครบถวนสมบูรณ   จึงเห็นควร                   
ใหมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมขอมูลดังกลาวในสํานวนการสอบสวนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร              
งานบุคคล และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป มหาวิทยาลัยจึงขอ
รายงานความคืบหนา การพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ    

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
 

4.1 การรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
  

ความเปนมา เพ่ือใหการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ โดยขออนุญาต                          
ใหอาจารยประพนธ  ธนารักษ  ผูชวยอธิการบดี  ดูแลงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเขารวมการประชุมสภา
มหาวิทยาลยัครัง้น้ี  เพือ่ช้ีแจงและนําเสนอขอมลูเพิ่มเติม  ดังน้ี   

1)  การรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ตอสภามหาวิทยาลัย    
2)  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2550   
3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุตรดิตถ จากสํานักงาน ก.พ.ร. (อยางไมเปนทางการ) ประจําปงบประมาณพ.ศ.2551  
 

4)  รายละเอียดตัวช้ีวัด /....... 
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4)  รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI   template) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      อุตรดิตถ ปงบประมาณ 2552   
5)   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ.2552  
6)   สรุปผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2551 
7)   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา  
      2550  
8)   รายงานผลการดําเนินการของอธิการบดีและมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏ อุตรดิตถ ปการศึกษา 2548 – 2550  

 ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะสรุปไดดังน้ี  
มอบหมายให  มหาวิทยาลัยเรงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาว เสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณา  
ขอเสนอแนะ   

1. หลักสูตรเกาควรนํามาปรับปรุงแกไข  และควรเรงพัฒนาหลักสูตรใหม ที่ตรงตามความตองการ 
    ของประเทศ  
2. ควรมีแผนการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม  เชน แผนระยะกลาง 5 ป  และระยะยาว 15 ป 
3. ควรผลักดันใหคณาจารยและบุคลากรสรางผลงานวิจัยใหมากข้ึนกวาเดิม และปรับปรุงระบบการคิด 
    ภาระงานใหสอดรับกับการสรางผลงานวิจัย  
4. ควรจัดสรรทุนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานวิจัย และตีพิมพเผยแพร  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ  
 

4.2  ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551   
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2552 
โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา   ในวันท่ี   23   มกราคม   2552   จํานวน   478    คน   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551  จํานวน  478   คน   ดังน้ี  
 ระดับปริญญาตรี  
  -  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน   19 คน  
  -  สาขาศิลปศาสตร    จํานวน       8 คน  
  -  สาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน      3  คน  
  -  สาขาการบัญชี    จํานวน      1 คน  
  -  สาขารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน               447 คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551  จํานวน  478  ราย   ตามเสนอ  
 
 
 

4.3  พิจารณา (ราง) หลักสูตร /........... 
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4.3 พิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรใหม  
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  1/2552   เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2552
โดยมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 และเพื่อใหการพิจารณา (ราง) หลักสูตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยขออนุญาต                     
ให 1)  อาจารยธนัตถา  กรพิทักษ  2)  อาจารยพิทักษ  คลายชม และ  3)  อาจารยสารัลย  กระจง  กรรมการ             
พัฒนาหลักสูตรฯ  เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี  เพื่อช้ีแจงและนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม    

ท่ีประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง พรอมท้ังสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากกรรมการพัฒนาหลักสุตรฯ  
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม  ตามเสนอ  
 

4.4 พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(จัดสรรคร้ังที่  2)  

 

ความเปนมา เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัย จึงได
ดําเนินการจัดทําเอกสาร (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(จัดสรรครั้งท่ี  2)  ข้ึน  โดยเอกสาร (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ.2552  (จัดสรรครั้งท่ี  2)   ดังกลาว  ไดผาน การพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตนจากการประชุมคณะกรรมการ                   
ชุดตางๆ  ดังน้ี   

1)  การประชุมอธิการบดี รวมกับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   
ครั้งท่ี  1/2552   เมื่อวันท่ี  8  มกราคม  2552   

2)  การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  ครั้งท่ี  1/2552  เมื่อวันท่ี 20  มกราคม   
2552  

และเพื่อใหการพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (ครั้งท่ี  2) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขออนุญาตให อาจารย ดร.วิวรรธน   มุขดี                
รองอธิการบดี  เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งน้ี  เพื่อช้ีแจงและนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม     

ท้ังน้ี   ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง  แตเนื่องจากไดมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ไดทักทวงเก่ียวกับคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ท่ีพิจารณา (ราง)  แผนปฏิบัติราชการในครั้งน้ี 
เปนกรรมการตามขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย   คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ.2541  ซึ่งถูกยกเลิกไปแลวโดยขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ.2551  ลงวันท่ี 21 เมษายน  2551  จึงเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซ่ึง
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และนํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งท่ี  2)  เสนอตอคณะกรรมการชุดดังกลาวกลั่นกรองเบ้ืองตนกอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา   

มติท่ีประชุม /....... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบให  ถอนการพิจารณา  (ราง)  แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2552  (จัดสรรครั้งท่ี 2)   
        มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  

ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันท่ี  21  
เมษายน  2551 และใหนํา (ราง)  แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  
(จัดสรรครั้งท่ี 2)  นําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอบังคับ ป 51 พิจารณาในเบ้ืองตน 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา     

 

4.5 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย   

 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 6/2551  เมื่อวันท่ี  24  ธันวาคม  2551   
ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิแลว และมีมติเห็นชอบให
ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน 1 ราย ไดแก  อาจารย ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู  เปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชารัฐศาสตร  

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ  แตงต้ังให  อาจารย ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู   อาจารย  3  ระดับ  8  ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชารัฐศาสตร ไมกอนวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2550  

มติที่ประชุม  อนุมัติ  แตงต้ังให  อาจารย ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู   อาจารย  3  ระดับ  8  ขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชารัฐศาสตร  ไมกอนวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2550  
ตามเสนอ  

 

4.6  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
 

ความเปนมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครบวาระการดํารงตําแหนง เมื ่อวันที่  4 
พฤษภาคม 2551 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2551  ที่ประชุม
เห็นชอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย ท่ี 003/2549  ลงวันท่ี 4  
พฤษภาคม  2549  รักษาการตอไป จนกวากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม จะไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงต้ัง  บัดน้ี  สํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกประกาศเรื่อง แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรียบรอยแลว  ดังน้ัน  เพื่อใหเปนไป
ตามขอ  6  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  พ.ศ.2549  ลงวันท่ี 28  มีนาคม 
2549   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
 1)  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ    กาญจนกิจ  ประธานกรรมการ 
 2)  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค     พรหมวงศ  กรรมการ 
 3)  ศาสตราจารย ดร.ทวี       ตันฆศิริ  กรรมการ  
 4)  ศาสตราจารย ดร.สมชาย     ชูชีพสกุล  กรรมการ  

5) ศาสตราจารย ดร.ดิเรก   /.......  
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 5)  ศาสตราจารย ดร.ดิเรก       ปทมสิริวัฒน  กรรมการ  
 6)  ศาสตราจารย ดร.บุญทัน    ดอกไธสง กรรมการ  
 7)  ศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล     แซมเพชร กรรมการ  
 8)  รองศาสตราจารยบุญมั่น    ธนาศุภวัฒน เลขานุการ  

ท้ังน้ี   ต้ังแตวันท่ี  4  พฤษภาคม  2551 เปนตนไป    
มติที่ประชุม  เห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามเสนอ  
 

  4.7   พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒิุ เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย    
 

ความเปนมา เพ่ือใหองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปตาม มาตรา 16  แหง                 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหน่ึง เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย    

มติที่ประชุม    เห็นชอบให  ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    

 

4.8  การดําเนินการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย   
 

ความเปนมา เพ่ือใหการไดมาซ่ึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการชุดตางๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการคัดเลือก  ดังน้ี     
1)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  พ.ศ.2551   

       ขอ  5  ใหมีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ท่ีสภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงต้ัง  ดังน้ี  
    (3)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน เปนกรรมการ  
    (4)   ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น ท่ีเปนผูมีความรูดานการศึกษา  จํานวน  1  คน   

    และดานท่ัวไป จํานวน 1 คนซึ่งแตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย  เปนกรรมการ  
2)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

       ขอ  5  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา 
                   “ก.บ.ม.”   ประกอบดวย    

  (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน  เปนกรรมการ  
3)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ  

                      การส่ังพักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ.2551  
       ขอ  61  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรียกโดยยอวา  

                      “ก.อ.ม.”  ประกอบดวย  
      (1)  ประธานกรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

(2)  กรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  คน   
 
 

4)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย   /…….. 
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4)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย   วาดวย   การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

       ขอ  6  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  ประกอบดวย  
     “ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหน่ึง เปนกรรมการ”  
ประเด็นนําเสนอ พิจารณาดําเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   ดังน้ี    

 1)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวย  คณะกรรมการบรหิารงบประมาณและการเงิน  พ.ศ.2551   
       ขอ  5  (3)  ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์  บุญสาลี  และนายมานพ   ดีมี  

       ขอ  5  (4)  มอบหมายให ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ดําเนินการคัดเลือกและเสนอมหาวิทยาลัย 
       ใหผูเกี่ยวของยกรางคําส่ังเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป 
2)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

       ขอ  5  (2)   ไดแก  รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก  และศาสตราจารย ดร.กฤษณะ    เนียมมณี   
3)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ  

                      การส่ังพักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ.2551  
       ขอ  61  (1)  ไดแก  นายมานพ    ดีมี 

      ขอ  61  (2)  มอบหมายให ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ดําเนินการคัดเลือกและเสนอมหาวิทยาลัย 
       ใหผูเกี่ยวของยกรางคําส่ังเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป 
4)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย   วาดวย   การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

       ขอ  6  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  ประกอบดวย  
     “ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหน่ึง เปนกรรมการ”  
                                   ไดแก   นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร    

 

4.9  การแตงต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
  

ความเปนมา ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ                   
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ต้ังแตวันท่ี 7 มกราคม 2552  เพื่อใหการบริหารงาน                  
ของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย และเปนไปตามมาตรา 32 
วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ัง               
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา  29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดํารงตําแหนง                   
รองอธิการบดี   

ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง พรอมกับไดรับฟงความคิดเห็นของท่ีประชุมในสวน
ท่ีเกี่ยวของกับการแตงต้ังรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต การกําหนดกรอบอัตรารองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดี ซึ่งผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์  บุญสาลี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเสนอใหพิจารณา
การแตงต้ังรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตจังหวัดนาน โดยใหพิจารณาแตงต้ังรองอธิการบดีทานเดิมใหดํารง
ตําแหนงตอไป ดวยเหตุผลท่ีไดทํางาน  ณ  วิทยาเขตนานจนไดรับรางวัลสังเวียน  อินทรวิชัย  ซึ่งเปนรางวัลระดับ
ระเทศปหนึ่งไดคนเดียว และรางวัลนี้ไดคัดสรรผูสมควรไดรับรางวัลเปนอยางดี ผูไดรับตองมีผลงานทางพัฒนา
ทองถิ่นอยางแทจริง  

นอกจากน้ัน /....... 
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นอกจากนั้นยังเปนท่ียอมรับของสังคมชาวจังหวัดนาน เปนบุคคลท่ีบุกเบิกการพัฒนาวิทยาเขตจังหวัดนานมา
อยางตอเนื่อง ประชาคมชาวจังหวัดนานมีความประสงคจะใหปฏิบัติหนาท่ีตอ แตอธิการบดี ยืนยันการขอแตงต้ัง
รองอธิการบดีตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยแถลงวาตองการคนท่ีทํางาน
เปนทีมกับตนได ขณะเดียวกันท่ีประชุมไดเสนอใหพิจารณาทบทวนจํานวนรองอธิการบดี และขอใหมีการลงมติ
ความเหมาะสมผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนรองอธิการบดีอีกดวย ซึ่งอธิการบดียืนยันขอแตงต้ังรองอธิการบดี 
ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เชนเดิม  ท่ีประชุมไดเสนอใหพิจารณารายช่ือ 
ผูเสนอขอแตงต้ังเปนรองอธิการบดี ตามคําแนะนําของอธิการบดี ลําดับท่ี 1.6 และ 1.7 เนื่องจากขณะนี้ยังดํารง
ตําแหนงคณบดีอยู 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ      
1. พิจารณากําหนดกรอบอัตราจํานวนรองอธิการบดี   และผูชวยอธิการบดี     
2. พิจารณารายช่ือผูเสนอขอแตงต้ังเปนรองอธิการบดี  ตามคําแนะนําของอธิการบดี  ดังน้ี   

  2.1  อาจารย ดร.วิวรรธน   มุขดี 
  2.2  รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  
  2.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ   รอดพ่ึงครุฑ 
  2.4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค  
  2.5  อาจารย ดร.สะอาด   อยูเย็น  
  2.6  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง  
  2.7  ผูชวยศาสตราจารยกฤดา  ชุมจันทรจิรา       
มติที่ประชุม       

1.  เห็นชอบ กําหนดกรอบอัตราจํานวนรองอธิการบดี จํานวน 7 คน และผูชวยอธิการบดี จํานวน  3  คน  
 2.  เห็นชอบ แตงต้ังรองอธิการบดี  จํานวน  7  คน  ตามเสนอ   ดังน้ี  
  2.1  อาจารย ดร.วิวรรธน   มุขดี   
  2.2  รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  
  2.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ   รอดพ่ึงครุฑ 
  2.4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค  
  2.5  อาจารย ดร.สะอาด   อยูเย็น  
  2.6  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง  
  2.7  ผูชวยศาสตราจารยกฤดา  ชุมจันทรจิรา       

ท้ังน้ี  ลําดับท่ี   2.1 – 2.5  ต้ังแตวันท่ี   6   กุมภาพันธ   2552    
          ลําดับท่ี  2.6 – 2.7   ต้ังแตวันท่ี   8   มีนาคม   2552   เปนตนไป    
 
 

4.10   การกําหนดอัตราเงินเดอืน /……. 
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4.10   การกําหนดอัตราเงินเดอืนและออกคําส่ังจางผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ 
          ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ      

   

ความเปนมา ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ    
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ต้ังแตวันท่ี  7  มกราคม   2552     

เนื่องจาก ผู ชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ  เปนผูรับบํานาญ  และเพื่อใหการปฏิบัติงาน                  
การเบิกจายคาจางช่ัวคราวเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ท่ี  กค 0512/ว 147 ลงวันท่ี  23  ธันวาคม  2534  
เรื่อง การจาง ผูท่ีมีอายุครบ 60  ปบริบูรณแลวเปนลูกจางช่ัวคราว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
กําหนดอัตราเงินเดือน เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการออกคําส่ังจางผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ                   
ใหไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติหนาท่ี  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2552 ไว                      
ในหมวด 300 งบดําเนินงาน ในอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย เดือนละ  45,620  บาท  ท้ังน้ี  ต้ังแตวันท่ี   7  มกราคม  
2552    

ประเด็นนําเสนอ  ขอความเห็นชอบ กําหนดอัตราเงินเดือนและออกคําส่ังจางผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ กําหนดอัตราเงินเดือนให ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ ในการปฏิบัติหนาท่ีตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ในอัตราเงินเดือนเดอืนสุดทาย  เดือนละ  45,620 บาท   และใหเบิกจาย
จากงบดําเนินการ หมวด  300  ตามเสนอ  

   มอบหมายให  มหาวิทยาลัยดําเนินการยกรางคําส่ังจาง ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  หาญสมบัติ                      
 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป  
 

4.11    การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2552  
 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2552  และมอบหมายใหเลขานุการ                
สภามหาวิทยาลัย นําวาระการประชุมท่ีถูกถอนในการประชุมครั้งน้ี ไปบรรจุเปนวาระในการประชุมครั้งตอไป                 
ดังน้ี    
วาระท่ี    4.8   พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย   วาดวย   หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง  

       การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
       พ.ศ.2552 

วาระท่ี  4.9   พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552 
วาระท่ี 4.10  พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  หลักเกณฑ  คุณสมบัติ  และวิธีการไดมาซ่ึง 
                     ผูอํานวยการ หวัหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
                     พ.ศ.2548      
วาระท่ี  4.11 พิจารณาการขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ 
                     มหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550    
 

ระเบียบวาระท่ี  5  /……… 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ  
 

5.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่  2/2552    
 

สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม  จากเดิม  กําหนดประชุมในวันพฤหัสบดี  
สัปดาหท่ี 4 ของเดือน  เปลี่ยนแปลงเปน  กําหนดประชุมในวันพุธ  สัปดาหท่ี  1  ของเดือน   

สําหรับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2552   ท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดประชุม  
ในวันพุธท่ี  4  มีนาคม  2552  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 5 อาคารภูมิราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
 

ปดประชมุ เวลา   13.30  น.    
 

 
                       (นางสาวนิธวิดี   คัณธานันท)                   
                                               บันทึก/พิมพรายงานการประชุม      
 
  
 

  (ผูชวยศาสตราจารยสุบิน  แกวยัง)  
       ตรวจ/ทานรายงานการประชุม   


