
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
คร้ังที่  ๕ / ๒๕๔๘ 

วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  
ณ  หองสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 

 
 

รายนามผูมาประชุม    
๑. ศาสตราจารย ดร.เกษม   จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย   
๒. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                   
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบด ี
๔. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๖. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ         
๗. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๘. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๙. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         

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

 

รายนามผูไมมาประชุม     
 

๑. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 
๒. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       ตดิภารกิจ 

 
      รายชื่อผูเขารวมประชุม / ……. 



 ๒

 
 
 

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

 
เร่ิมประชุม    เวลา  ๙.๓๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
  ๑.๑  พิธีเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

 ตามที่คณะกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ        
ไดกําหนดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในวันพฤหัสบดี
ท่ี  ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๔๘  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

   กองกิจการนักศึกษาสํานักงานอธิการบดี ไดจัดเตรียมชุดครุยปริญญาสําหรับคณะกรรมการ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเรียบรอยแลว  
 

  ๑.๒   โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร  
 

  ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดการเดินทางไปดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมกับ 
 คณะผูบริหาร ในระหวางวันที่ ๕ - ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘   ณ  California State University  
  โดยในวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมกอนการ 
 เดินทางไปศึกษาดูงานดังกลาว 
  สําหรับโครงการศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร รวมกับคณบดี รองคณบดี และประธาน 
 โปรแกรมวิชานั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดเดินทางไปศกึษาดูงานที่ออสเตรเลีย ระหวางวันที่  ๒๖ - ๓๐   
 สิงหาคม  ๒๕๔๘    
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่    ๒ / …… 



 ๓

 
ระเบียบวาระที่    ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
คร้ังที่  ๔ / ๒๕๔๘  เมื่อวันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๘   จํานวน   ๑๑  หนา  เสนอคณะกรรมการพิจารณา          
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๔๘  โดยใหแกไขเพิ่มเติมตาม        
 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ   
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑   ประมาณการรายรับ – รายจาย กรอบที่ ๑ รายจายตอเน่ืองท่ีจําเปน 
         และรายจายกิจกรรมเฉพาะท่ีกําหนดโดยสํานักงบประมาณ 

 

ความเปนมา  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๔๘ ท่ีประชุมได
ใหความเห็นชอบปฏิทินงบประมาณและกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๔๙ และมีขอเสนอแนะใหมีการติดตามสรุปการใชเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘ 
ประกอบการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ ดวย สาระการประชุมตามวาระนี้
มี ๓ ประเด็นหลัก คือ  

 ๑.)   การรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘  
๑.๑   กองแผนงานรายงานวา สวนราชการมีการใชจายเงินตามแผนงาน / โครงการที่ไดรับอนุมัติ 
๑.๒  มีการใชจายเงินงบประมาณแผนดินตรงตามเปาของสํานักงบประมาณ คือ ไมนอยกวารอย

ละ ๗๐ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ยกเวนงบประมาณสิ่งกอสราง ๑๒ ลาน ท่ีสรางศูนยภาษาและศูนย
คอมพิวเตอร ยังไมไดใชจาย เนื่องจากสํานักงบประมาณมีกําหนดการจัดสรรตามสัญญา ๔ งวด คือสิ้น
เดือนสิงหาคม  กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน  โดยฝายบริหารไดเชิญผูรับเหมาประชุมยืนยันการกอสราง
เสร็จทันเวลา และขณะนี้ไดกําหนดพื้นที่จัดวางผังการกอสรางเรียบรอยแลว ไมมีผลกระทบตอตนไมใหญ
แตอยางใด 

๑.๓  การใชจายเงินบํารุงการศึกษา ซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ จากขอมูลพบวา เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 
๓ การใชจายเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินนอกงบประมาณ มีสัดสวนหรือเปอรเซ็นตท่ีนอยกวางบประมาณ
แผนดิน เนื่องมาจากกองแผนงาน มีนโยบายผลักดันใหสวนราชการใชเงินงบประมาณแผนดินกอน            
เพื่อรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  สวนเงินนอกงบประมาณแผนดินเมื่อเหลือจายแลวก็สามารถคืน
คลังได 

 
๒.)  ขอให / …… 

 



 ๔

 
 

 ๒.)  ขอใหสภาพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจาย ป พ.ศ.๒๕๔๘ คร้ังที่ ๓ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
การจัดสรรงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา  คร้ังที่  ๓  พ .ศ .๒๕๔๘  ของบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการไดดําเนินการตามระเบียบการใชจายเงินของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องมาจากบัณฑิตวิทยาลัยมี
การรับนักศึกษากลางปจึงตองมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ท้ังนี้ มีการรับนักศึกษาที่ศูนยใหการศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ และศูนยใหการศึกษาจังหวัดนาน การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามระเบียบการใชจายเงิน
ของบัณฑิตวิทยาลัยและผานคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
๒๕๔๘ เรียบรอยแลว  
๓.)   ขอใหพิจารณาคําขอประมาณการรายจายตามปฏิทิน และกรอบความคิดในการจัดสรรงบประมาณ  
กรอบท่ี ๑  คาใชจายตอเนื่องของมหาวิทยาลัย และคาใชจายเฉพาะตามที่สํานักงบประมาณกําหนด  

พิจารณาคําของบประมาณรายจายตามปฏิทินและกรอบความคิดในการจัดสรรงบประมาณ         
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ กรอบที่ ๑  เรื่องคาใชจายตอเนื่องของมหาวิทยาลัย และคาใชจายเฉพาะ
ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินไดพิจารณาเห็นชอบแลว  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  
 ๑.   รายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจาย ป พ.ศ.๒๕๔๘  คร้ังที่  ๓ ของบัณฑิตวิทยาลัย  
        เปนจํานวนเงิน  ๒,๑๙๐,๗๐๒.- บาท  

๓.  พิจารณาคําขอประมาณการรายจายตามปฏิทิน และกรอบความคิดในการจัดสรรงบประมาณ  
      กรอบที่ ๑  คาใชจายตอเนื่องของมหาวิทยาลัย และคาใชจายเฉพาะตามที่สํานักงบประมาณกําหนด  

มติที่ประชุม เห็นชอบ    
 ๑.   เห็นชอบ  รายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒.  อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจาย ป พ.ศ.๒๕๔๘  คร้ังที่  ๓  ใหบัณฑิตวิทยาลัย  
        เปนจํานวนเงิน  ๒,๑๙๐,๗๐๒.- บาท  ตามเสนอ 

๓.  เห็นชอบ  คําขอประมาณการรายจายตามปฏิทิน และกรอบความคิดในการจัดสรรงบประมาณ  
      กรอบที่ ๑  คาใชจายตอเนื่องของมหาวิทยาลัย และคาใชจายเฉพาะตามที่สํานักงบประมาณกําหนด  

 

ขอเสนอแนะ การรายงานสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  ขอใหปรับวิธีการรายงานใหมี 
 ความชัดเจน โดยใหหนวยงานชี้แจงในรายละเอียด / ปญหาในการใชงบประมาณ 
ขอชี้แจง  ๑.  กองแผนงานไดดําเนินการสอบถามไปยังทุกหนวยงาน เกี่ยวกับปญหาในการใชงบประมาณ 

และจากแบบตอบรับกลับคืนมาโดยสวนใหญไมมีการแจงปญหาใดๆ 
 
 

๒.  กรณีครุภัณฑ / ….. 



 ๕

 
 
 
  ๒.  กรณีครุภัณฑ ขณะนี้งบประมาณแผนดินในหมวดครุภัณฑของมหาวิทยาลัยทุกรายการ

ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว คงเหลือเงินสวนลด ประมาณ ๔๕,๔๘๙.- บาท และคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย เนื่องจากมีบางรายการอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งตองนําไปเขาโปรแกรม GF               
ท่ีจังหวัด พบวารหัสโปรแกรม GF ของกระทรวงการคลังมีการปรับเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ ทําใหเกิดความ   
ลาชาในการเบิกจายเงิน ในสวนของปญหาภายใน พบวาผูรับเหมาบางรายสงมอบครุภัณฑท่ีไมตรงกับ   
คุณสมบัติท่ีเสนอไป ทําใหมหาวิทยาลัยตองสงคืนเพื่อรอการปรับแกและดําเนินการตรวจรับตามขั้นตอน 

 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
 

  ๔.๑   ขอบังคับมหาวิทยาลัย และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๘          
ท่ีประชุมเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอบังคับและระเบียบสภามหาวิทยาลัยท่ีผานการกลั่นกรอง    
จากคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังใหดําเนินการกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ        
ของมหาวิทยาลัย เสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บัดนี้       
นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามขอบังคับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยดังกลาวเรียบรอยแลว จึงนําแจงให       
ท่ีประชุมไดรับทราบ  

 

ขอสังเกต ๑.   โดยปกติการออกขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับเกาทั้งฉบับ จะตองออกเปนขอบังคับ  
วาดวย…………....พ.ศ………. 
๒.  กรณีมีการแกไขขอบังคับเดิมเปนรายขอ จะตองออกเปนขอบังคับ และ (ฉบับที่ ๒) ในสวน
ของขอบังคับที่เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม มีขอบังคับหลายฉบับที่ระบุ (ฉบับที่ ๒)        
แตไมมีฉบับท่ี  ๑  เนื่องจากฉบับที่  ๑  ถูกยกเลิกไปทั้งฉบับแลว  

ประเด็นนําเสนอ ขอหารือวาสมควรตัดขอความ “(ฉบับที่ ๒)” ของขอบังคับออกท้ังหมดทุกฉบับ เนื่องจากไมมี 
ฉบับที่ ๑  

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหตัดขอความ “(ฉบับที่ ๒)” ของขอบังคับออกทั้งหมดทุกฉบับ 
 
 
 
 
 

๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย / …… 



 ๖

 
 
 

๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายช่ือคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพขาดแคลน 
            สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๘         
ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เร่ือง บัญชีรายช่ือคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ
ขาดแคลน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยกลับไปดําเนินการ
แยกกลุมสาขา และเมื่อปรับแกเรียบรอยแลวท่ีประชุมเห็นชอบใหประกาศใชไดเลยนั้น 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแยกกลุมสาขา และเสนออธิการบดีไดลงนามประกาศเรียบรอยแลว 
ตั้งแตวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๕.๑  ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
 

ความเปนมา ตามที่คณะกรรมการจัดทําผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  
๒๕๔๗ ไดดําเนินการจัดทําผลการศึกษาตรวจสอบคาระดับคะแนนเฉลี่ยและโครงสรางหลักสูตรผูสําเร็จ          
การศึกษาไดเรียนครบตามโครงสรางเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ           
สภาสถาบันราชภัฏ วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๑ และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการใหสําเร็จการศึกษาแลว จึงนําเสนอ                  สภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร ประจําภาคเรียนที่  ๓  ปการศึกษา   ๒๕๔๗ จํานวน  ๗๙  คน     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน  ๗๙  คน  ดังนี้  
 ระดับปริญญาตรี 
  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน       ๗ คน 
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน       ๑๘ คน 
  สาขาศิลปศาสตร   จํานวน       ๕๓ คน 
  สาขาการศึกษา   จํานวน        ๑ คน 
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๔๗ จํานวน  ๗๙  คน  ตามเสนอ 
 
 

๕.๒   โครงการ / ……. 



 ๗

  ๕.๒   โครงการพัฒนาครูประจําการ  
 

ความเปนมา  ดวยคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยมีความจําเปนจะตองพัฒนาครูประจําการใหไดรับวุฒิ 
ปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา ตามที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ แตไมเปนไปตามที่ของบประมาณ ซึ่งคณะครุศาสตรและบัณฑิต
วิทยาลัย             ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

  ๑.  ขออนุญาตเปดสอนโดยใหผูประสงคจะสมัครเขาเรียน เสียเงินในราคา  ๑๖,๐๐๐.- บาท สําหรับ 
หลักสูตรปริญญาบัณฑิตเทากับที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ และ ๑๒,๐๐๐.- บาท / ปการศึกษา สําหรับ 
ปริญญาตรี 

  ๒. การบริหารโครงการและการใชหลักสูตร ใชหลักสูตรเดียวกันกับที่ไดดําเนินการมาแลว ๒ รุน 
  ๓.  การชําระเงินของผูประสงคจะสมัครเขาเรียน หากไดรับงบประมาณเพิ่มเติมตามที่เสนอขอ
งบประมาณ 

เพิ่มเติม ก็จะคืนเงินใหแกผูเรียน ยกเวนคาประกันของเสียหาย คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา และคาบัตรประจําตัว
นักศึกษา 
 โครงการนี้ เดิมไดจัดทําโครงการไว ๓ รุน โดยรุนที่เสนอคร้ังนี้เปนรุนสุดทาย โดยหลังจากที่         
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศใชก็ไมมีผูรับผิดชอบ ในสวนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ีรับผิดชอบโครงการ ก็ไดมีการเสนอผานสํานักงบประมาณโดยตรง 
 ในสวนที่เสนอนี้ครอบคลุมทั้ง ๓ จังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และมีจํานวน
มาก                       
แตเมื่อดูประกอบกับเอกสารงบประมาณที่อธิการบดีไดรับมา พบวาผูบริหารไดรับการสนับสนุน ๑๕ คน        
ครูผูยังไมมีวุฒิปริญญาตรี ไดรับการสนับสนุน  ๓๐  คน  ดังนั้นเพื่อเปนการรักษาสิทธิเบื้องตนใหกับ
ผูบริหารและครูผูยังไมมีวุฒิปริญญาตรี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใน  ๓  ประเด็นหลักขางตน  
 กอนที่จะนําเสนอโครงการตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ไดมีการประชุม
หารือระหวางผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ๖  เขตที่รับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานาน 
เขต ๑  เขต ๒ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑ เขต ๒   ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ 
เขต ๑ เขต ๒ รวมท้ังผูเกี่ยวของแลว  

ประเด็นนําเสนอ  ขออนุมัติ โครงการพัฒนาครูประจําการ  ในประเด็น ดังนี้ 
 ๑.  ขออนุญาตเปดสอนโดยใหผูประสงคจะสมัครเขาเรียน เสียเงินในราคา  ๑๖,๐๐๐.- บาท สําหรับหลักสูตร 

ปริญญาบัณฑิตเทากับที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ และ ๑๒,๐๐๐.- บาท / ปการศึกษา สําหรับปริญญาตรี 
 ๒. การบริหารโครงการและการใชหลักสูตร ใชหลักสูตรเดียวกันกับที่ไดดําเนินการมาแลว ๒ รุน 
 ๓.  การชําระเงินของผูประสงคจะสมัครเขาเรียน หากไดรับงบประมาณเพิ่มเติมตามที่เสนอของบประมาณเพิ่มเติม     

 ก็จะคืนเงินใหแกผูเรียน ยกเวนคาประกันของเสียหาย คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา และคาบัตรประจําตัว
นักศึกษา 

มติท่ีประชุม / ….. 



 ๘

 
 

มติที่ประชุม  ๑.  อนุมัติ โครงการพัฒนาครูประจําการ ตามเสนอ  
๒.  กรณีเรื่องการคืนเงินหรือไมนั้น เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให  ขอใหนําเสนอที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   

 มอบหมายให  คณบดีคณะครุศาสตรไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาครูประจําการ และ     
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนเปนรูปเลม โดยใหผนวกเรื่องการสอนทางไกลไวในเนื้อหาของ       
โครงการดวย 

ขอสังเกต ๑.  กรณีผูท่ีเขตการศึกษาแพรเสนอจํานวนมามีผูเรียนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจะพิจารณา 
ไปสอนที่แพรเลยไดหรือไม ถามีคาใชจายที่เพ่ิมเติมจากนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดแพรยินดีสนับสนุน 
คาใชจาย 

๒.  ควรนําเสนอเปนโครงการเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
๓.  เร่ืองงบประมาณ ไดมีการเสนอขอ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไดรับการจัดสรรใหเพียง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

การระบุวา “ถาไดงบประมาณเพิ่มเติมตามที่เสนอขอ ก็จะคืนเงินใหแกผูเรียน” ท่ีประชุมเกรงวาจะเกิดความ 
เสียหายตามมาภายหลังหรือไม จึงไมสมควรระบุในประกาศ 

๔.  การเสนอโครงการตอท่ีประชุม กรณีเปนโครงการตอเนื่องขอใหนําเสนอโครงการเปนรูปเลม  
เพื่อท่ีประชุมจะไดรวมกันพิจารณาในเนื้อหาของโครงการ  

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

  ๖.๑    ขอทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๗   
                         เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๗ 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  
๒๕๔๗ หลังจากออกขอบังคับแลว มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอขอหารือเร่ืองความชัดเจนของ        
ขอบังคับในการนับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึง และไดมีการขอทบทวนในการประชุมคร้ังถัดมา โดย         
ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตวาเมื่อมีมติออกไปแลวขอใหไปพิจารณาแกไขเมื่อมีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  
๒๕๔๗  วาระที่  ๓.๒ ไดมีมติ ดังนี้ “ เห็นชอบใหนับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยท่ีอยูในที่ประชุมโดยไมนับรวมนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงปฏิบัติหนาที่เปนประธานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย”  

  ประกอบกับเมื่อพิจารณาแลวมติดังกลาวมีความขัดแยงกับหลักประชาธิปไตย 
 

จึงขอนํามาทบทวน / ……. 



 ๙

 
 
 

  จึงขอนํามาทบทวนในการประชุมครั้งนี้ มี ๒ ประเด็นดวยกัน คือ 
  ๑.  การหามนายกสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนนั้น เมื่อพิจารณาแลวเนื้อหาขัดแยงกับ             
 หลักประชาธิปไตย 
  ๒.  เมื่อตีความตามมติแลว นายกสภามหาวิทยาลัยไมสามารถตัดสินในกรณีท่ีการลงคะแนนเสียง 
 เทากัน  เนื่องจากมติระบุวา “โดยไมนับรวมนายกสภามหาวิทยาลัย”  
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ใหยกเลิกขอความ “โดยไมนับรวมนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่

เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย” ในวาระที่ ๓.๒ ของมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๗  

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ ใหยกเลิกขอความ “โดยไมนับรวมนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปน
ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย”  ในวาระที่  ๓.๒  ของมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่ 
๕ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๗ ออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับป ๒๕๔๘ 
ท่ีมีเนื้อหาชัดเจนสมบูรณแลว  

 

  ๖.๒   การดําเนินการตามขอบังคับ วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
            และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ ขอบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๘ แลวนั้น มีขอบังคับที่สําคัญที่ตองเรงดําเนินการ ๒ ฉบับ คือ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี สภา
มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางวาจะดําเนินการตามขอบังคับทั้ง ๒ ฉบับไดอยางไร เนื่องจากเกรงวาจะมี
ปญหาเกิดขึ้นถาไมเรงดําเนินการ 

  มหาวิทยาลัยขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน  ๕  คนกอน สําหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการภายหลัง 

ประเด็นนําเสนอ ขอเสนอแตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากจํานวน  ๕  คน   
 
 

มติท่ีประชุม / …… 
 
 



 ๑๐

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑.)   นายพีระศักดิ์   พอจิต ประธานกรรมการ 
๒.)  ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์   บุญสาลี กรรมการ 
๓.)  นายมานพ    ดีมี กรรมการ 
๔.)  นายแพทยชาญชัย   ศิลปอวยชัย กรรมการ 
๕.)  นายวีระ   รัตนศิริกุลชัย กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอเสนอแนะ  ท่ีประชุมเห็นสมควรใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประชุม
หารือเบื้องตน ในวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ณ  จังหวัดเชียงใหม 
 

  ๖.๓   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่ ๖ / ๒๕๔๘ 
 

  สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๔๘ ในวันพุธที่  ๑๗   
สิงหาคม  ๒๕๔๘   เวลา  ๑๖.๐๐  น.  ณ  หองประชุมเข็มแสด  ช้ัน ๒  โรงแรมเชียงใหมออคิด  
จังหวัดเชียงใหม     

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ปดประชุมเวลา   ๑๒.๔๕   น.  
 
 
        นิธิวดี    คัณธานันท                                    
               บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม            
 
 
 
 

                  นายวีรชัย   เศรษฐพรรค 
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


