
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
คร้ังที่  ๔ / ๒๕๔๘ 

วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๘  
ณ  หองสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 

 
 

รายนามผูมาประชุม    
๑. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                   
๒. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบด ี
๓. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๕. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๖. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๗. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๘. นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๙. นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธ์ิศรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๒. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขด ี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๗. อาจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยอุดมศักดิ์ บงัเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายนามผูไมมาประชุม     
 

๑. ศาสตราจารย ดร.เกษม   จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย       ติดภารกิจ 
๒. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ติดภารกิจ 
๓. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ       ติดภารกิจ 
๔. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 

 
      รายชื่อผูเขารวมประชุม / ……. 



 ๒
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นางวาสนา ผูบุญ ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวกนกรัตน คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
๔. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม    เวลา  ๙.๓๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
  ๑.๑  มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา 
 

   ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยกําหนดวาในการ 
 ประชุมของสวนราชการขอใหงดเวนการสวมสูทเพื่อใหไมรอนและเพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา 
 ดานการใชเคร่ืองปรับอากาศ จึงขอความรวมมือจากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ดังกลาว  
 

มติที่ประชุม ทราบ และดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
ระเบียบวาระที่    ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
คร้ังที่  ๓ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘   จํานวน   ๑๒  หนา  เสนอคณะกรรมการพิจารณา          
รับรองรายงานการประชุม 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๔๘  โดยไมมีขอแกไข 
 

ขอเสนอแนะ ท่ีประชุมขอใหมหาวิทยาลัยชวยผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนใหมีการเลื่อนระดับและปรับ 
 ตําแหนงใหไปสูระดับ / ตําแหนงที่สูงขึ้น 
 

ขอชี้แจง  เร่ืองการขอเลื่อนระดับ และปรับตําแหนงจากอาจารย ๑ เปนอาจารย ๒  และจากระดับ ๕  
เปนระดับ ๖ เปนไปตามพระราชบัญญัติขาราชการครู ปจจุบันใชพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการรอขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องการกําหนด
ตําแหนงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อยูระหวางการดําเนินการจัดทําขอบังคับฉบับ     
ดังกลาวอยู   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ / …… 



 ๓

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

  สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และขอใหนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการในท่ีประชุมคร้ังนี้  

  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเรียบรอยแลว               
จึงเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยสรุป ดังนี้ 

 ๑.  บุคลากรอาจารยท่ีเปนขาราชการจะเกษียณอายุ มีจํานวนมากขึ้นและจะมากที่สุดในป พ.ศ.๒๕๕๒ 
พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๔ รวม ๔๙ คน จากปจจุบัน จนถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะมีอาจารยท่ีเปน
ขาราชการเกษียณอายุท้ังสิ้น ๙๘  คน  และจะคงเหลืออาจารยท่ีเปนขาราชการ ๖๘ คน จาก ๑๖๑ คน 

 ๒.  บุคลากรตามสัญญาไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท้ังสายผูสอนและสายสนับสนุน ปจจุบันมีบุคลากรตามสัญญา ๔๔๑  
คน และกวา ๙๐%เปนบุคลากรที่ไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณซึ่งเปนรายไดของ
มหาวิทยาลัย สวนเงินงบประมาณแผนดินท่ีทดแทนอัตราเกษียณไดรับนอยมากและไดรับการจัดสรรใหใน
อัตราที่ตํ่ากวามหาวิทยาลัยท่ัวไป 

 ๓.  การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย กวา ๙๐% ใชเงินของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ ไดรับ
ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณแผนดินนอยมาก และในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ไมไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินในการอุดหนุนทุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเลย 

 ๔.  การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยังคงทําไดใกลเคียงกับเปาหมายที่วางไวในแผนพัฒนาบุคลากร  
 ๕.  แผนความตองการอัตรากําลังตามสัดสวนขาราชการตอลูกจางประจําตอบุคลากรตามสัญญายังไม

สามารถกระทําไดตามที่กําหนดไว เนื่องจากรัฐบาลไมใหอัตรากําลังขาราชการและลูกจางประจํา และ
มหาวิทยาลัยไมมีงบประมาณมากพอที่จะดึงตัวบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในอัตราขาดแคลนได 

 

ขอเสนอแนะ ๑.  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหวาเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงไมไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาและ 
 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรจากรัฐบาล   
  ๒.  มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหอัตรากําลังวาภาระงานที่มีอยูตองการอัตรากําลังเทาใด  
 จึงจะมีการพิจารณางบประมาณให 
  ๓.  รัฐบาลจะใหทุนการศึกษาตอในประเทศ ยกเวนสาขาที่จะศึกษาตอนั้นไมมีในประเทศ 
  ๔.  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเติมเปาหมายของแตละหลักสูตรที่จะเปดสอน  ใหสอดคลองกับ 
 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดวย 
  ๕.  ควรมีแผนในการอบรมบุคลากรที่สําเร็จการศึกษามาแลว 
  ๖.   การพัฒนาทางดานวิชาการ ถามหาวิทยาลัยจะมุงเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาก็ควร 
 ใหความสําคัญกับตําแหนงทางวิชาการดวย 
 ๗. ในแผน / …….. 



 ๔

 
  ๗.  ในแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรแสดงภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคตดวย  
 อยางนอย ๕ ป  เพื่อใหสอดคลองกับการขอจัดต้ังงบประมาณ 
  ๘.  ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการเสนอในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
   

ขอชี้แจง  ๑.  เรื่องอัตราผูเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย   เน่ืองจากเดิมมหาวิทยาลัยอยูภายใตสํานักงาน 
สภาสถาบันราชภัฏ และอยูภายใตกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติคืนอัตราเกษียณใหในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ คืนให ๒๐ % จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็จะพิจารณาวาสวนราชการใด
ขาดแคลนเทาใด ควรจะไดรับเทาใด และอัตราเกษียณที่มหาวิทยาลัยไดรับคืนมาสวนใหญก็จะไดรับ
ไมถึง ๒๐% เนื่องจากความวิกฤติของครูโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะวิกฤติมากกวา  

  ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเร่ิมจัดทําเพื่อขอมติจากคณะรัฐมนตรีในการ 
 ขออัตราผูเกษียณอายุราชการคืน ๑๐๐% เปนคาจางชั่วคราวในอัตรา ๑.๗  ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ  

และในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ไดมีการประชุมและมอบหมายใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ เปนตนเรื่องในการดําเนินการจัดทําเรื่องนี้ เพื่อไปนําเสนอในการประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ณ จังหวัดนครพนม 
 ๒.  เรื่องทุนการศึกษา ตามที่นายกรัฐมนตรีไดจัดสรรเงินกอนแรกประมาณ ๓๐๐ ลานนั้น  
ไดมีการจัดสรรใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย ๒๔ แหง หนวยงานที่มีขาราชการหรืออาจารยท่ีเปน
พนักงานของมหาวิทยาลัย มีความพรอมที่จะไปเรียนตอตางประเทศได โดยมี ไอทเวนตี้ ของ
มหาวิทยาลัยรองรับอยูแลวสามารถยื่นขอทุนไดเลย  แตการจัดสรรใหครั้งนี้ไมไดรวมถึงบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงไมไดรับการพิจารณาจัดสรรให  
 สําหรับการแกไขปญหาเร่ืองน้ีนั้น  อธิการบดีไดพยายามประสานงานกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอทุน เมื่อปท่ีแลวมีอาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับทุน ๑ ป เพื่อ
ศึกษาตอในประเทศ จํานวน  ๗  คน ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ
งบประมาณ    ผูกพันธเพื่อการพัฒนาอาจารย คาดวาภายใน ๒ เดือนน้ี จะเสนอถึงคณะรัฐมนตรีได
ท้ังหมด 
 ในสวนของอาจารยประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะพยายามชี้แจงเพื่อให
ไดมาซึ่งอัตราเหลานี้  โดยการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณคาจางช่ัวคราวใหกับมหาวิทยาลัย 
มิเชนนั้นจะเกิดปญหางบประมาณที่จัดจางลูกจางช่ัวคราวเขาขั้นวิกฤติ 
 ๓.  มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรฉบับสมบูรณ ท่ีมีเปาหมายแตละป วาจะพัฒนา
บุคลากรใด เพื่ออะไร ในสาขาใด ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว แตไมไดนําเสนอขอมูล
ในการประชุมคร้ังนี้  นําเสนอเพียงสรุปเทานั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให  มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายละเอียดใหถูกตอง ใหมีความชัดเจน  
 เขาใจงาย และถามีขอผิดพลาดขอใหปรับแก  
 

๓.๒ ขอบังคับ / …… 



 ๕
 

  ๓.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัย และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

 สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘       
ท่ีประชุมเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ เพื่อทําหนาที่ในการกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอบังคับฯ ไดดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง           
ขอบังคับ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๘  
มิถุนายน  ๒๕๔๘  และจะนําเสนอขอบังคับตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามในการประชุม
ครั้งนี้ แตเนื่องจากคร้ังนี้นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจไมสามารถมาเปนประธานการประชุมได             
มหาวิทยาลัยจึงขอนําขอบังคับและระเบียบสภามหาวิทยาลัยท้ังหมดใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา           
ลงนาม  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ียังไม 
 ดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
 

  ๔.๑   กําหนดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

  จากการประชุมเพ่ือเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีประชุมไดแจง
กําหนดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ 
สิงหาคม  ๒๕๔๘  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

  โดยสรุป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีจํานวนบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น  
๓,๐๐๒  คน  แบงเปนชวงเชา  ๒,๒๐๐ คน และชวยบาย  ๘๐๒  คน  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถจะรับชวงเชาและบาย ในชวงเชาเปนมหาวิทยาลัยเดียว และชวงบายรับรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจะตองมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั่งบนเวทีเพ่ือเปน
เกียรติแกผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ        
ทุกทานเขารวมเปนเกียรติในพิธี ตามวันและเวลาดังกลาว 

  มหาวิทยาลัยจะกําหนดจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๔๘            
ณ  จังหวัดเชียงใหม  ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘  กอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ๑ วัน  
สําหรับสถานที่พักและสถานที่ประชุมมหาวิทยาลัยจะแจงใหกรรมการไดรับทราบในภายหลัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ / ……. 



 ๖
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๕.๑  ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๔๗  
 

ความเปนมา คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเลือกสรรการใหปริญญากิตติมศักดิ์ไดประชุมเพื่อพิจารณา     รายช่ือ
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗  เปนที่ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่  ๒๗  
พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให
ปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน  ๔  ราย  ดังนี้  

 ๑.   นายสุวัฒน   โชคสุวัฒนสกุล     เปนผูสมควรไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
                       สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๒.  Dr.Kojima  Yoichi      เปนผูสมควรไดรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
                       สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 
 ๓.  นายกสิณ   ภูมมะภูติ   เปนผูสมควรไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

      สาขาการพัฒนาชุมชน 
 ๔.  นายวรศักดิ์   วงศวรกุล   เปนผูสมควรไดรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
        สาขาธุรกิจบริการ 
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน  ๔  ราย   
มติที่ประชุม ๑.  อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน  ๒ ราย  ดังนี้  
 ๑.   Dr.Kojima  Yoichi      เปนผูสมควรไดรับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
                       สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  เนื่องจากมีผลงานและความเหมาะสมที่สมควร 

      ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 ๒.  นายกสิณ   ภูมมะภูติ   เปนผูสมควรไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

       สาขาการพัฒนาชุมชน 
  ๒.  ไมพิจารณา กรณีนายสุวัฒน   โชคสุวัฒนสกุล เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไมได
เปดสอนสาขายุทธศาสตรการพัฒนา  และกรณีนายวรศักดิ์   วงศวรกุล เน่ืองจากไมไดดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติการเลือกสรร 
         
 ๕.๒  ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗ 

 

ความเปนมา ตามที่คณะกรรมการจัดทําผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  
๒๕๔๗ ไดดําเนินการจัดทําผลการศึกษาตรวจสอบคาระดับคะแนนเฉลี่ยและโครงสรางหลักสูตรผูสําเร็จ          
การศึกษาไดเรียนครบตามโครงสรางเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  

 
ซึ่งเปนไปตาม / ................ 



 ๗

 
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย การประเมินผลการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ และไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการใหสําเร็จการศึกษาแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร 
ประจําภาคเรียนที่  ๓  ปการศึกษา   ๒๕๔๗ จํานวน ๕๑๕ คน     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน  ๕๑๕  คน  ดังน้ี  
 ๑.  ระดับปริญญาตรี 
  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน  ๒๑๐ คน 
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  ๙๗ คน 
  สาขาศิลปศาสตร   จํานวน  ๑๗๘ คน 
  สาขาการศึกษา   จํานวน  ๒๒ คน 
 ๒.  ระดับอนุปริญญา 
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  ๘ คน 
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๔๗ จํานวน  ๕๑๕  คน  ตามเสนอ 
 

  ๕.๓  ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
 

ความเปนมา ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหความเห็นชอบหลักสูตร และ         
วัดผลการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัดน้ีคณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาตรวจผลการเรียนและ       
คุณสมบัติอื่น ตามขอบังคับสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เสร็จเรียบรอยแลว และมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษาไดในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต            จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่  ๓  ป
การศึกษา   ๒๕๔๗ จํานวน  ๑๒  คน   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗  จํานวน   ๑๒  คน ดังน้ี 
 ๑.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาบริการการศึกษา   จํานวน  ๑๐  คน 
 ๒.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น   จํานวน   ๒   คน 
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗  จํานวน  ๑๒  คน ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 

๕.๔  ประกาศมหาวิทยาลัย / ………. 



 ๘
 
 

  ๕.๔  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพขาดแคลน  
                    สังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  เร่ือง  โครงสราง
อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗   
ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอสาขาขาดแคลน ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘             
เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม   ๒๕๔๘  และมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  
๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๘ 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ             
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีปญหาเรื่องบุคลากรขาดแคลนเนื่องจากอยูกับมหาวิทยาลัยไดไมนาน         
เนื่องจากบางสาขาวิชามีชองทางไปประกอบวิชาชีพอื่นที่มีรายไดสูงกวา และบางสาขาวิชาก็ไมมีผูมาสมัคร
มหาวิทยาลัยจึงหาชองทางที่จะสามารถดึงบุคลากรเหลานั้นใหอยูกับมหาวิทยลัยใหมากที่สุด จึงเห็นวา       
วิธีการหนึ่งที่จะชวยไดคือการใหคาตอบแทนที่สูงขึ้นเปนแรงจูงใจ  มหาวิทยาลัยจึงพิจารณากําหนดสาขา
วิชาชีพขาดแคลน ท้ังหมด ๒๕  สาขา เสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

ประเด็นนําเสนอ  ขอความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง บัญชีรายช่ือคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง บัญชีรายช่ือคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยกลับไปดําเนินการแยกกลุมสาขา และเมื่อปรับแกเรียบรอยแลว              
ท่ีประชุมเห็นชอบใหประกาศใชไดเลย 

 

  ๕.๕  ปฏิทินงบประมาณและกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

ความเปนมา เพื่อใหการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๙ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอปฏิทินงบประมาณและ             
กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา          
ใหความเห็นชอบ 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ปฏิทินงบประมาณ และกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  

 
มติท่ีประชุม / ……… 



 ๙

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปฏิทินงบประมาณ และกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๔๙  ตามเสนอ 
 

ขอเสนอแนะ ควรใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการใชงบประมาณเสนอที่ประชุมเพื่อประกอบการพจิารณา 
จัดสรรงบประมาณ และควรวิเคราะหดวยวาหนวยงานไดดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวหรือไม 

 

  ๕.๖  ขออนุมัตอิัตราขาราชการทดแทนตําแหนงที่ลาออก 
 

ความเปนมา ตามที่อาจารยสุนีรัตน  การะกัน อาจารยประจํา สังกัดคณะวิทยาการจัดการไดขอลาออก             
 ทําใหขณะนี้มหาวิทยาลัยมีอัตราขาราชการวางลงจํานวน  ๑  อัตรา   

 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ            
มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติบรรจุขาราชการทดแทนอัตราท่ีวางลง  จํานวน  ๑  อัตรา โดยในเบื้องตน
มหาวิทยาลัยไดนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๘       
เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เรียบรอยแลว 
  โดยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอกําหนดคณุวุฒิ คอื สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาการบัญชี หรือสาขา
การตลาด  หรือสาขาธุรกิจระหวางประเทศ หรือสาขาการคาทางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ อัตราขาราชการทดแทนตําแหนงอาจารยสุนีรัตน  การะกัน ท่ีลาออก จํานวน  ๑  อัตรา 
โดยกําหนดคุณวุฒิ คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารทรัพยากร
มนุษย หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาการตลาด  หรือสาขาธุรกิจระหวาง
ประเทศ หรือสาขาการคาทางอิเล็กทรอนิกส  หรือสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 

มติที่ประชุม อนุมัติ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับการบรรจุแทนตําแหนงอาจารยสุนีรัตน   
 การะกัน ท่ีลาออก จํานวน  ๑  อัตรา โดยกําหนดคุณวุฒิ คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา 
 บริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาการบัญชี 
 หรือสาขาการตลาด  หรือสาขาธุรกิจระหวางประเทศ   หรือสาขาการคาทางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขา 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ตามเสนอ 

 กรณีที่เปดรับสมัครในระดับปริญญาเอกแลวไมมีผูมาสมัครหรือไมมีผูผานการคัดเลือก        
ท่ีประชุมเห็นชอบใหปรับคุณวุฒิการรับสมัครเปนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได 
 
 

ขอเสนอแนะ / ………. 
 



 ๑๐

 
ขอเสนอแนะ ๑.  มหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหนักศึกษา และอาจารยประจําตามสัญญาภายในของ 
 มหาวิทยาลัยในการสอบแขงขันดวย 
  ๒.  ขอใหมหาวิทยาลัยสงประกาศไปยัง กพ. ซึ่งจะมีนักเรียนทุนจํานวนมากที่ยังไมมีท่ีบรรจุ  

โดยยื่นขอเสนอวาถาจบการศึกษาระดับปริญญาโทแลวสามารถศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดเลย       
โดยตองมาเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยดวย รวมถึงอตัราภาษาอังกฤษที่ยังเปนอัตราวางอยูขณะนี้ดวย 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

  ๖.๑    ความคืบหนาโครงการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
           ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการโครงการศึกษาดูงานของ       
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ นั้น ขณะนี้มีความคืบหนา คือ มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ี  California State University ประมาณปลายเดือนกันยายน   

 สืบเน่ืองมาจากเมื่อวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘ ท่ีผานมา มีการพบปะหารือกันระหวางคณะผูบริหาร
ของ California State University  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  ณ         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดรับความอนุเคราะหจากศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในการติดตอประสานงาน โดยคณะผูบริหารของ California State University         
เดินทางมาเพื่อสรางความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
  จากการพบปะหารือระหวางคณะผูบริหารของ California State University กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ มีประเด็นหลักที่สําคัญควรรับทราบรวมกัน คือ  

  ๑.  การใหโอกาสดานการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัย   
  ๒.  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา แบบ  One by One   โดยเสียคาใชจายจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด 
  ๓. โครงการความรวมมือระหวาง California State University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ  
     Yuxi  Teacher,s  College  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  ๖.๒  ขอเพิ่มเติมหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรที่คณะครุศาสตรไดนําเสนอเรียบรอยแลวนั้น  
 คณบดีคณะครุศาสตรมีเรื่องเสนอใหทราบ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 

๑.   เมื่อวันที่   /......... 



 ๑๑

 
 ๑.   เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๔๘  ท่ีผานมา อนุกรรมการคุรุสภาที่เกี่ยวกับรับรองคุณวุฒิและเทียบ 
 ประสบการณไดออกเกณฑการรับรองสถาบันผลิตครู ๕ ป มีประเด็นที่เพิ่มในโครงสรางหลักสูตร          
 ในสวนของวิชาเฉพาะดาน จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไวในหลักสูตรเดิม ๖๙ หนวยกิต       
 เปลี่ยนเปน ๗๔ หนวยกิต จึงขออนุญาตเพิ่มในประเด็นดังกลาวโดยการเลือกจากวิชาเอกเลือกโดยที่ 
 ไมไดแกไขอะไร 
 ๒.  เรื่องการนํากระบวนการพัฒนาหลักสูตรไปไวในภาคผนวก 
 

  ๖.๓   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๘ 
 

  สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ ในวันอังคารที่  ๒๖   
 กรกฎาคม  ๒๕๔๘   เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ  หองสิริราชภัฏ  ช้ัน ๙ อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุตรดิตถ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ปดประชุมเวลา   ๑๕.๓๐  น.  
 
 
        นิธิวดี    คัณธานันท                                    
               บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม            
 
 
 
 

                  นายวีรชัย   เศรษฐพรรค 
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


