
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
คร้ังที่  ๓ / ๒๕๔๘ 

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  
ณ  หองสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 

 
 

รายนามผูมาประชุม    
๑. ศาสตราจารย ดร.เกษม   จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย   
๒. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบด ี
๓. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
๖. นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๗. นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธ์ิศรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๐. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขด ี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๒. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๕. อาจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๖. อาจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๗. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายนามผูไมมาประชุม     
 

๑. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                 ตดิภารกิจ 
๒. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 
๓. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 
๔. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 
๕. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 
๖. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 

 
      รายชื่อผูเขารวมประชุม / ……. 



 ๒

 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑.  นายพรไชย สาครเสถียรกลุ ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางศณัฐฌา ฤกษดี ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
๔. นางสาวกนกรัตน คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
๕. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม    เวลา  ๑๐.๓๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
  ๑.๑  การเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

  นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมการเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหมซึ่งแตละโปรแกรมตองมีอาจารยอยางนอย ๕ คน เน่ืองจากเปนการ 
 ควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยตองยอมรับวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดเขาถึงสื่อทางดานการ 
 โฆษณาประชาสัมพันธ ในสวนของมหาวิทยาลัยจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมการเพื่อพัฒนา 
 บุคลากร  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่    ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
คร้ังที่  ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘   จํานวน   ๑๓  หนา  เสนอคณะกรรมการพิจารณา          
รับรองรายงานการประชุม 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 กรณีคณะกรรมการขอแกไขมติวาระ ๔.๑ นั้น ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและเห็นชอบใหใชคําวา  
 “อนุมัติในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตร” ตามที่เลขานุการคณะกรรมการไดนําเสนอ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ / …… 



 ๓

 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 
  ๓.๑  สรุปงานที่เปนอํานาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘     
ท่ีประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการจัดทําสรุปงานที่ เปนอํานาจ               
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเสนอตอท่ีประชุม เพื่อใหท่ีประชุมไดพิจารณามอบหมายอํานาจการ
พิจารณาดําเนินการใหกับคณะกรรมการชุดตางๆของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๘               
ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยอยางชัดเจนแลว จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การมอบอํานาจการพิจารณาดําเนินการใหคณะกรรมการชุดตางๆ              
 ของมหาวิทยาลัย โดยอางตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ   การมอบอํานาจการพิจารณาดําเนินการใหคณะกรรมการชุดตางๆ              
 ของมหาวิทยาลัย โดยอางตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดของแตละประเด็น โดยใหพิจารณาจากประเด็น 
 ท่ีใชเวลาในการพิจารณานานและสภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยดําเนินการได 
ขอเสนอแนะ ๑.   มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปนเร่ืองๆไป เชน เรื่องการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลง
รายการ  
 / การขอแกไขรายละเอียดครุภัณฑ / การขอเปลี่ยนแปลงวุฒิการรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 / การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร โดยใหทบทวนจากเรื่องที่ผานมาแลว 
  ๒.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอํานาจของสภามหาวิทยาลัย จากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดวย 
   
  ๓.๒  ราง ปฏิทินกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป ๒๕๔๘ 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘      
ท่ีประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการจัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป ๒๕๔๘  โดยไดกําหนดใหมีการประชุมในวันอังคารสุดทายของเดือน   
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา ราง ปฏิทินกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป ๒๕๔๘  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ประเด็นนําเสนอ / …… 



 ๔

 
 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ราง ปฏิทินกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป  
 ๒๕๔๘ 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ราง ปฏิทินกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 ประจําป ๒๕๔๘ โดยใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑.   เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม จาก ๑๐.๓๐  น.  เปน ๙.๓๐  น. 
 ๒.  กําหนดการประชุม คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๘ ใหแกไขเปน การประชุมสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม 
 
  ๓.๓  ขาราชการพลเรือนขอปรับตําแหนงและเลื่อนระดับ 
 

ความเปนมา  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘   
ท่ีประชุมไดเห็นชอบใหเลื่อนวาระเรื่องขาราชการพลเรือนขอปรับตําแหนงและเลื่อนระดับนํามาพิจารณาใน
การประชุมคร้ังนี้  

อางตามมาตรา ๗๔ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ไดมอบอํานาจหนาท่ีใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติการปรับตําแหนงและเลื่อนระดับ
ใหขาราชการพลเรือนในสังกัดได บัดนี้มีขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยไดเสนอขอปรับตําแหนงและ
เลื่อนระดับ  จํานวน  ๓  ราย  ดังน้ี  
๑.    นายภาณุ   สิทธิวงศ    ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๖   

ขอปรับตําแหนงและเลื่อนระดับเปน อาจารย ๒ ระดับ ๖  
๒.  นางสาวสุนีรัตน    การะกัน   ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕  

     ขอปรับตําแหนงและเลื่อนระดับเปน อาจารย ๒ ระดับ ๖  
๓.  นายไพจิตต   สายจันทร   ตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด ระดับ ๔ 

     ขอเลื่อนระดับเปน  เจาหนาที่หองสมุด ระดับ  ๕   
ประเด็นนําเสนอ   ขอความเห็นชอบ ใหขาราชการพลเรือนปรับตําแหนงและเลื่อนระดับ  จํานวน  ๓  ราย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ใหขาราชการพลเรือนปรับตําแหนงและเลื่อนระดับ  จํานวน  ๓  ราย ตามเสนอ 
ขอเสนอแนะ ๑.   กรณีการขอปรับตําแหนงและเลื่อนระดับ ใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 บริหารงานบุคคล และถาผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแลวขอใหนํามติ 
 ท่ีประชุมแนบมาประกอบการพิจารณาดวย โดยไมตองนําเอกสารแบบรายงานผลการตรวจและ 
 ประเมินแนบมาดวย  
 
 

 ๓.๔  ขอแกไขขอบังคับ / …… 
 



 ๕

  ๓.๔  ขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย         
หลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๗        
ลงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๗  และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกคณะกรรมการชุด
ดังกลาวเพื่อทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ นั้น 

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาดําเนินการตามขอบังคับดังกลาว แตเนื่องจากตามขอความในขอ ๔ ของ        
ขอบังคับไดใหคํานิยามของคําวา “คณาจารยประจํา” หมายความวา ขาราชการครูซึ่งไดปฏิบัติงานตอเนื่อง       
ไมนอยกวา ๖ เดือน อยู  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยไมมีขาราชการครูแลว จึง         
ไมสามารถดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการใหแลวเสร็จได 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แกไขขอความในขอบังคับฉบับดังกลาว รวมท้ัง
ขอบังคับฉบับอื่นๆที่ไดระบุคํานิยาม “คณาจารยประจํา” ดวย 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ดังนี ้ 
 ๑.   แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ        
       จํานวน  ๕  คน  ดังนี้ 
         ๑.  นายพีระศักดิ์   พอจิต     ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารยเจษฎา   มิ่งฉาย    กรรมการ 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน   แกวยัง   กรรมการ 
  ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร    โพธิศรี กรรมการ 
  ๕.  อาจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   กรรมการและเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการดังกลาวทําหนาที่ในการตรวจทาน กลั่นกรอง และปรับแกขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โดยใหออกเปนฉบับที่ ๒  

 ๒.  เมื่อคณะกรรมการตรวจทาน กลั่นกรอง และปรับแกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ ของ 
        มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติ 
        ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เรียบรอยแลว ใหนําเสนอนายกสภา 
        มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนามไดเลย  และใหนําแจงที่ประชุมเพื่อรับทราบ  
 

 ๓.๕  พิจารณา / …… 
 



 ๖
 

 

  ๓.๕  พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘   
ท่ีประชุมไดเห็นชอบใหเลื่อนวาระการพิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ นํามา
พิจารณาในการประชุมคร้ังนี้   

จากการดําเนินการจัดทําขอบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ยังคงเหลือ 
ราง ขอบังคับอีก  ๔  ฉบับท่ียังไมไดรับพิจารณา ดังตอไปนี้ 
๑.   ขอบังคับ   วาดวย  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒.  ขอบังคับ  วาดวย  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี  พ.ศ.๒๕๔๘ 
๓.  ขอบังคับ  วาดวย  คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
๔.  ขอบังคับ  วาดวย  คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการหรือหนวยงาน 

                                                  ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน   ๔  ฉบับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให กรรมการกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  ๕  คน  พิจารณาดําเนินการ 
 
  ๓.๖  พิจารณา ราง ระเบียบสภาและประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับทุนการศึกษา 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘   
ท่ีประชุมไดเห็นชอบใหเลื่อนวาระการพิจารณา ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏอุตรดิตถเกี่ยวกับทุนการศึกษานํามาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 

จากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๔๗                 
ท่ีประชุมไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา ราง ระเบียบ
การใหทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการชุดดังกลาวไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข ราง ระเบียบและ ราง 
ประกาศการใหทุน และไดนําเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดี เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๔๘   เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๘ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ 
จํานวน  ๓  ฉบับ  เรียบรอยแลว  

 
 
 

ประเด็นนําเสนอ / ……. 
 



 ๗

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  
 ๑.  ราง  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  วาดวย การจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒. ราง  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน  
                          พ.ศ.๒๕๔๘ 

๓.  ราง  ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง  รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก  
                             พ.ศ.๒๕๔๘  
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให กรรมการกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  ๕  คน  พิจารณาดําเนินการ 
  

  ๓.๗  แผนบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร   
           โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนาน และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘ 
ท่ีประชุมไดพิจารณา ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ และไดใหความเห็นชอบการจัดต้ังสวนราชการเปนการภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  ท่ีประกอบดวยโครงการจัดต้ังวิทยาเขตแพร โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนาน และโครงการจัดต้ัง
บัณฑิตวิทยาลัย โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
จัดการเพ่ือนําไปสูเปาหมายที่ชัดเจน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ   
 

ขอสังเกต ๑.  ขอใหบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการตรวจทาน และปรับแกคําผิด / การระบุตําแหนงทาง 
 วิชาการของอาจารย / จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก  / ปรับปรุงขอบังคับการบริหารบัณฑิต 
 วิทยาลัย  / เรงจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหทัน การเปดภาคเรียนปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
 

  ๔.๑   ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย เบ้ียประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘  
 

ความเปนมา เพื่อใหการดําเนินการ การจัดประชุมของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ           
ตามมาตรา  ๒๐  มาตรา ๒๓  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย      
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ      
การเงิน  ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 

 
ประเด็นนําเสนอ / ….. 



 ๘

 
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘ 
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให กรรมการกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  ๕  คน  พิจารณาดําเนินการ 
 
  ๔.๒  ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 
 

   ๔.๒.๑   ขออนุมัติงบคงคลัง 
 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพในการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘  ระหวางวันท่ี  ๘ - ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๘  เพ่ือเตรียมการเปน    
เจาภาพดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายละเอียดงาน / โครงการ ในการขอใชงบคงคลังเพื่อปรับปรุง
ซอมแซมสนามกีฬา  รายละเอียดงาน / โครงการดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากการประชุม         
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในการประชุมคร้ังที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  
๒๕๔๘  เรียบรอยแลว  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๔,๖๑๔,๗๔๖.- บาท 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ งบคงคลังเพื่อใชในการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น   
 ๔,๖๑๔,๗๔๖.- บาท 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  งบคงคลังเพื่อใชในการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น   
 ๔,๖๑๔,๗๔๖.- บาท  ตามเสนอ 
 
   ๔.๒.๒  ขออนุมัติงบรายไดโครงการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่น 
 

ความเปนมา ตามที่วิทยาเขตแพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนา
บุคลากรสวนทองถิ่น รุนที่ ๔ ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๔๘  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอรายละเอียดงาน / โครงการ  เพื่อขอใชงบประมาณรายไดของโครงการ       
ในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดงาน / โครงการดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากการประชุม                
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เรียบรอยแลว 

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ งบรายไดโครงการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่นใหวิทยาเขตแพร เปนจํานวนเงิน 
 ท้ังสิ้น   ๗๗๗,๖๐๐.- บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติ งบรายไดโครงการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่นใหวิทยาเขตแพร เปนจํานวนเงิน 
 ท้ังสิ้น   ๗๗๗,๖๐๐.- บาท  ตามเสนอ 
 

๔.๓  ขออนุมัติปริญญาบัตร / ….. 



 ๙

 
  ๔.๓  ขออนุมัติปริญญาบัตร 
 

ความเปนมา ตามที่คณะกรรมการจัดทําผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  
๒๕๔๗ ไดดําเนินการจัดทําผลการศึกษาตรวจสอบคาระดับคะแนนเฉลี่ยและโครงสรางหลักสูตร           
ผูสําเร็จการศึกษาไดเรียนครบตามโครงสรางเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑  และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการใหสําเร็จ
การศึกษาแลว   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗  จํานวน  ๑,๙๕๙  คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗  จํานวน  ๑,๙๕๙  คน  
 ตามเสนอ 
 
  ๔.๔  ขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

ความเปนมา ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
และวัดผลการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัดนี้คณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาตรวจผลการ
เรียนและคุณสมบัติอื่น ตามขอบังคับสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เสร็จเรียบรอยแลว และมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษาไดในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  
 ๒๕๔๗  จํานวน  ๒๙  คน   
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  
 ๒๕๔๗  จํานวน  ๒๙  คน  ตามเสนอ 
  
  ๔.๕  ขออนุมัติหลักสูตร และขอปรับปรุงหลักสูตร  
 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม นําเสนอคณะกรรมการ 
วิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่  ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๘  และ
การประชุมครั้งที่  ๓ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ    
 
 

๑.  หลักสูตรใหม / …… 



 ๑๐

๑.  หลักสูตรใหม  จํานวน  ๑๐  หลักสูตร  ดังนี้ 
๑.๑   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
๑.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
๑.๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
๑.๔  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร    
๑.๕  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา    
๑.๖   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา    
๑.๗  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร    
๑.๘   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพยนตคอมพิวเตอร    
๑.๙   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานกอสราง    
๑.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร    

 ๒.  หลักสูตรปรับปรุง  จํานวน  ๓  หลักสูตร  ดังนี้ 
๑.๑   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
๑.๒  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  
๑.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ หลักสูตรใหม  จํานวน  ๑๐  หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน  ๓  หลักสูตร   
มติที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรใหม จํานวน  ๑๐  หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน  ๓  หลักสูตร 
 ตามเสนอ 
  กรณีผูใดมีความคิดเห็นขัดแยงการอนุมัติหลักสูตร ท่ีประชุมขอใหทําบันทึกพรอมช้ีแจงเหตุผล 
 เสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัย   
มอบหมายให  ๑.   มหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของใหดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ แกไขขอผิดพลาด เชน  
 ขอความที่พิมพผิด  
  ๒.  ใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการจัดสงหลักสูตรใหมท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  เสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
  ๔.๖   ขาราชการ  สพท.อุตรดิตถ เขต ๑  แจงขอสละสิทธิ์การโอนมาปฏิบัติราชการ 
            ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
ความเปนมา ตามที่ สพท.อุตรดิตถ เขต ๑ ไดแจงการโอนยายขาราชการมาปฏิบัติราชการ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ  จํานวน  ๓  คน  ไดแก นายชลายุทธ    ครุฑเมือง  นางเยาวเรศ   แตงจวง  และนายลําอิง  อินทะวงษ  
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๘  เปนตนไปนั้น 

 
เนื่องจาก / ……  



 ๑๑

 
เน่ืองจากไดมีขาราชการจาก สพท.อุตรดิตถ เขต ๑ คือ  นายลําอิง    อินทะวงษ  ไดย่ืนหนังสือ       

ขอเปลี่ยนแปลงความประสงคไมขอโอนมาปฏิบัติราชการ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัย
จึงมีอัตราการรับโอนยายวาง  ๑  อัตรา   
 ท้ังนี้ เพื่อใหการบริหารราชการภายในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณารับโอนขาราชการที่มีความประสงคจะ
โอนยายมาปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ทดแทนอัตราที่วางลงดังกลาว 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  การรับโอน อาจารยทิพภากานต   ทองเชื้อเดช  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
  แทนอัตรา นายลําอิง   อินทะวงษ  
มติที่ประชุม อนุมัติ การรับโอน อาจารยทิพภากานต   ทองเชื้อเดช  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
  แทนอัตรา นายลําอิง   อินทะวงษ  ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 

  ๕.๑  หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ 
 

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ   ดังนี้  
บัณฑิตวิทยาลัย ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  
จากหมวดเงิน ตอบแทน ใชสอย วัสดุ  เปนหมวดเงิน  รายจายอื่น 
และจากรายการ  คาตอบแทนการสอน  เปนรายการ  หนวยกิตถอนคืน 
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๙,๔๕๐.- บาท   
เหตุผลและความจําเปน  เนื่องจากเปนคาหนวยกิตถอนคืนใหกับนักศึกษาที่ขอลาออก เปนคาลงทะเบียน
รายวิชาและคาประกันของเสียหายคืน / เปนคาอบรมถอนคืนสําหรับนักศึกษาขอยกเลิกการอบรมรายวิชา
เสริมสําหรับบัณฑิตศึกษา 

ท้ังนี้อธิการบดีไดอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวแลว ตามอํานาจที่                   
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหพิจารณาอนุมัติไดเลยถาวัตถุประสงคคงเดิม  และนําแจงสภามหาวิทยาลัย              
เพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  ........../ 



 ๑๒

 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

  ๖.๑   แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ไดใหขอเสนอแนะ และขอใหมหาวิทยาลัยเสนอแผนพัฒนาบุคลากรตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๖.๒   โครงการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

  ตามที่ไดมีการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการเดินทาง 
 ไปศึกษาดูงานตางประเทศนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการประสานดานขอมูล            
 ไดความคืบหนาอยางไรจะนําแจงใหคณะกรรมการไดรับทราบอีกครั้ง 
 
  ๖.๓   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่ ๔ / ๒๕๔๘ 
 

  สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘  
 ในวันอังคารที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๘   เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ  หองสิริราชภัฏ  ช้ัน ๙ อาคารภูมิราชภัฏ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น.  
 
 
        นิธิวดี    คัณธานันท                                    
               บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม            
 
 
 
 

                  นายวีรชัย   เศรษฐพรรค 
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


