
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครัง้ที่  12 / 2549  

วันท่ี  26  ธันวาคม  2549 
ณ หองประชมุสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 

.................................................................. 
รายนามผูมาประชมุ 

1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                 
2. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                        
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี                                                        
4. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
5. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                 
6. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       
7. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
8. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
9. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                      
10. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                     
11. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
12. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
13. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
14. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
15. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
16. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
17. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา  
18. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
รายนามผูไมมาประชมุ  
 

1. นายพีระศักด์ิ พอจติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                 ติดภารกิจ 
2. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ 
3. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                 ติดภารกิจ 
4. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ         หมดวาระ 

 
รายนามผูเขารวมประชุม ……/ 

 
 



 2
 

รายนามผูเขารวมประชมุ 
1. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
2. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3. นางสาววาสนา ผูบุญ ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชมุ เวลา  09.30  น.  
 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1  อธิการบดแีจงผลการประชมุชี้แจงงบประมาณตอกรรมาธิการงบประมาณ   
 เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2549  

 

 อธิการบดีแจงผลการอนมุัตจิัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ท่ีผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการเรียบรอยแลว ซึ่งในป 2550 นี้  มหาวิทยาลัยไดรับการอนมุัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก 
และไดรับการจัดสรรเพิ่มเปนพิเศษ คือสวนท่ีตอเนื่องจากภาวะน้ําทวมที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
ประกอบกับไดรับความกรุณาจาก ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัย และมลูนธิชิยัพัฒนา               
ซึ่งไดมาประชมุหารือและเสนอขอมลูไปยงัสํานกัพระราชวังเพื่อทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                            
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุ แจงไปยังสํานกังบประมาณใหจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

1.2   นายดเิรก   กอนกลบี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคณุวุฒิ กลาวขออภัยท่ีไมไดอยูตอนรบั
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เมื่อคราวไปประชมุ ณ จังหวดัแมฮองสอน   

 

นายดิเรก   กอนกลบี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวฒุิ กลาวขออภยัท่ีไมไดอยูตอนรบัคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวไปประชมุ  ณ  จงัหวัดแมฮองสอน  เมื่อวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2549  ที่ผานมา  เนื่องจาก               
ติดภารกิจสําคัญ  โดยไดมอบหมายผูใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับกรรมการแลว  หากมีขอขาดตกบกพรอง
ประการใด ตองกราบขออภัย  ณ  ท่ีนี้  

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี  11 / 2549   
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2549  เมื่อวันท่ี  28  พฤศจกิายน  
2549   จํานวน  7  หนา  เรยีบรอยแลว  จงึนําเสนอคณะกรรมการเพือ่โปรดพจิารณารับรองรายงานการประชมุ  

 

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี  11 / 2549   โดยใหแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของท่ีประชมุ   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  ......./ 
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ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

3.1  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนนิการทางวนิยั การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ                      
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทกุข พ.ศ.2549  

 

ความเปนมา  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่11 / 2549 ท่ีประชุมเห็นชอบใหชะลอการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย         
วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ การออกจากราชการ  การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549   เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดศึกษาเนื้อหาโดยละเอียด 
และหากมีขอแกไขใหสงขอมูลถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที ่ 8  ธันวาคม  2549  เพ่ือรวบรวมนําขอมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ  ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรวมหารือเพ่ือแกไขอีกครั้งนั้น  

เนื่องจากไมมกีรรมการทานใดสงบันทึกขอแกไข (ราง) ขอบังคับดังกลาว  จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ มหาวทิยาลัย 
วาดวย การดําเนนิการทางวนิยั การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ การออกจากราชการ  การสั่งพักหรอืสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549  ที่ไดปรับแกตามมติท่ีประชมุ ครั้งท่ี  11 / 2549 เมื่อวันท่ี  28  
พฤศจิกายน  2549  เสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ   (ราง)  ขอบงัคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนนิการทางวนิยั การสอบสวนพจิารณา                
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 

ขอสังเกต 1.  ขอ  8  การแตงตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งขอบังคับไดกําหนดใหลูกจางและพนกังาน เปนกรรมการสอบสวนดวย  
การกําหนดดังกลาว จะขัดกับกฎหมายหรือไม กรณีนําผูท่ีไมไดมีโครงสรางกฎหมายรองรับไปสอบผูท่ีมีกฎหมายรองรับ  

 ซึ่งหาก (ราง) ขอบังคับฉบับนี้มีเจตนาสอบวินัยขาราชการ ดังนั้นผูท่ีไมใชขาราชการก็ไมควรมีอํานาจในการไปสอบ
ขาราชการ  

2. ขอ  49  เรื่องการลงโทษ  ผูที่มีอํานาจลงโทษควรเปนผูบงัคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น คือ อธิการบดี   
แตใน (ราง) ขอบงัคับ ไดกําหนดวาใหคณบดีมอีาํนาจลงโทษได  ซึ่งตามกฎหมายแลวคณบดีมอีํานาจรองรบัตามกฎหมาย
หรือไม  

3. ขอ 61 ควรแกไขขอความเปน “ขาราชการ........ใหผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเสนอตอสภา 
มหาวิทยาลัย เพ่ือพจิารณาหากมีมตวิาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสยีหายแกราชการ” 

4. ขอ 49 (2)  ควรตัดขอความ “หรือลดขั้นเงนิเดือนไดครัง้ละไมเกิน 1 ข้ัน” ออก เนื่องจากขอความขัดกับ  
กฎกระทรวง วาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรอืน ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ในขอ 13 (1)   

5.  ขอ 7 วรรคสอง ควรแกไขขอความเปน  “สําหรับการแตงต้ังคณะกรรมการ......โดยอนมุัติของสภา 
มหาวิทยาลัย เปนผูแตงต้ัง”  
 6.   ขอ 4  ใหเพ่ิมเติมคํานิยามคําวา  สภามหาวิทยาลัย   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

  7.   ขอ  62 (2) แกไขขอความเปน “กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงต้ังจากผูทรงคณุวุฒิ  จํานวน  3  คน” 
 

 8.   ขอ  62 (3)  แกไขขอความเปน...../ 
 



 4

 
 

 8.   ขอ  62 (3)  แกไขขอความเปน “ (3) กรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการ จํานวน  2  คน  
       และ (4) กรรมการซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   
 9.  คณะอนกุรรมการควรแยกขอบังคับกับแนวปฏิบัติในการดําเนนิการออกจากกันเพ่ือใหใหเกิดความสับสน  

มติท่ีประชมุ  มอบหมายให คณะอนกุรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย                        
ท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ประชุมหารือเพื่อแกไข (ราง) ขอบังคับและ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลยั โดยใหนาํขอสังเกตของ
คณะกรรมการประกอบการพิจารณาปรับแกดวย  

 

3.2  การจัดต้ังหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 8 / 2549  เมื่อวันท่ี  29  สิงหาคม  2549  ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการกล่ันกรองการจัดต้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ทําหนาที่ในการพิจารณาขอมูลการ
จัดต้ังหนวยงานภายใน ตามท่ีกรรมการสภาวิชาการไดนําเสนอ 6 หนวยงาน ตามคําสั่งท่ี  006 / 2549 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดต้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และใหเสนอความเห็นตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการกล่ันกรองการจัดต้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไดเสนอ
ขออนุมัติจัดต้ังไปแลว 4 หนวยงาน คือ วิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนสาธิต กองศิลปวัฒนธรรม และสํานักงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  จากการประชุมครั้งท่ี  11 / 2549  เมื่อวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2549  ท่ีผานมา ยังคงเหลือท่ีตอง
พิจารณาอีก 2 หนวยงาน คือ ศูนยคอมพิวเตอรและศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

 จากการประชมุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวนัท่ี  15  ธันวาคม  2549    ที่ประชมุไดพิจารณาการ
เสนอขอจดัต้ังหนวยงานภายในมหาวทิยาลัย 2 หนวยงานแลว  และมมีติดังนี้  
1. ศูนยคอมพิวเตอร   

ท่ีประชุมสภาวชิาการมมีติเหน็ชอบใหดําเนนิการในรปูแบบโครงการจัดต้ังศูนยคอมพวิเตอรไปพลางกอน            
โดยใหเปนหนวยงานในกาํกับของมหาวทิยาลัย ดําเนนิการตามหลักการและวธิีการท่ีเสนอ ภายใตกรอบเวลา เมื่อทดลอง
ดําเนินการครบ 2 ป หากผลการดาํเนนิงานอยูในเกณฑดมีศีักยภาพเพียงพอ และพสิจูนไดวามีความพรอม อาจนําเสนอ        
ใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายในเทียบเทาคณะ ในกํากับของมหาวิทยาลัยตอไป  
2. สํานักสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ท่ีประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในหลักการใหสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงาน 
ภายในเทียบเทาระดับกอง  บริหารงานตามระบบราชการ สงักัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดต้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไดประชุมเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองการจัดต้ังหนวยงานภายใน ท่ีเหลือ อีก 2 หนวยงาน  คือ  ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2549  ท่ีประชุมมีมติเห็นควรใหท้ัง 2 หนวยงาน คือ ศูนยคอมพิวเตอร และ  ศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย เทียบเทาระดับคณะ  โดยมีเหตุผลดังนี้  

 
1. ศูนยคอมพิวเตอร…./ 
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1. ศูนยคอมพิวเตอร    
1)    สมควรท่ีจะเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาระดับคณะ  เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีสามารถ 

สนองตอบทศิทางสําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและขอมูล
ขาวสารในยุคโลกาภิวัตน    

2) บุคลากรมศีักยภาพท่ีจะพัฒนาศนูยคอมพิวเตอรใหเปนไปตามพันธกิจได  
3) เพ่ือใหมีหนวยงานระดับศนูยที่บริหารจัดการอยางเปนเอกภาพ ตามพันธกิจและรับผิดชอบอาคาร วัสดุ และ

ครุภัณฑที่มอียู  
2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สมควรเปนหนวยงานในกาํกับของมหาวิทยาลัยเทียบเทาระดับคณะ  เนื่องจาก 

1)  คณะกรรมการกล่ันกรองฯ มีความเห็นวา โดยปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค ของ            
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเสนอมา มีลักษณะเปนหนวยงานกลาง ท่ีควรเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
เทียบเทาระดับคณะ  ดวยเหตุผลดังนี้     

1) ตองใหบริการท่ีนอกเหนอืจากการบรกิารคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
2) ควรเปนศนูยกลางการเรยีนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวทิยาลัย  
3) ตองทําการวิจยัและบริการวชิาการ ดานวทิยาศาสตรบริสุทธ์ิ และวิทยาศาสตรประยกุตใหกับทองถ่ิน             

และประเทศ  
4) เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศและสภาพความเปนจริงของสงัคม ท่ีตองการใหพัฒนาความรู                 

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยอียางกวางขวางและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
5) ควรมอีิสระในการบริหารจัดการ ประสานงาน และทําขอตกลงกับหนวยงานหรอืองคกรภายนอก                 

เพ่ือใหสอดคลองและสนองตอบวสิยัทัศนและพันธกิจของศนูยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ท้ังนี ้ เนื่องคณะกรรมการกลั่นกรองการจดัตัง้หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ มีความเห็นแตกตาง            

กับมติท่ีประชุมกรรมการสภาวิชาการ จึงนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือหารือ  2  ประเด็น ดังนี ้ 
  ประเด็นที ่ 1  สงเรื่องคืนกรรมการสภาวชิาการเพื่อพิจารณาทบทวนมติ  

 ประเด็นที ่ 2  สภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนมุัติ ตามมติของคณะกรรมการกล่ันกรองการจดัต้ังหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มติท่ีประชุม  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยนําเรื่องการเสนอขอจัดต้ังหนวยงานภายในกํากับของมหาวิทยาลัย 2 หนวยงาน  
เสนอตอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้ง   

 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  
 

4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ  
 

ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ไดปฏิบัติงานตามคําสั่งของ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมาแลวตั้งแตเดือนพฤษภาคม  - ธันวาคม  2549                 
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหท่ีประชุมไดรับทราบ   

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  5  ……./ 
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ระเบยีบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

5.1   ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 
   

ความเปนมา   ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2549  ในการประชุม ครั้งท่ี 10 / 2549  เมื่อวันท่ี  15  
ธันวาคม  2549  มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษาเมื่อวันท่ี  15  ธันวาคม  2549  รวมจํานวนทั้งสิ้น  265  คน    

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน  265  คน  ดังนี้  
 ระดับปริญญาตร ี

 -  สาขาบริหารธุรกิจ   71 คน  
 -  สาขาวิทยาศาสตร  87 คน  
 -  สาขาศิลปศาสตร  100  คน  
 -  สาขาการศึกษา   5 คน  
 -  สาขานิติศาสตร   2 คน  

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน  265  คน  ตามเสนอ 
 

5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  
 

ความเปนมา    ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ ไดดําเนนิการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเรจ็
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549  ในการประชมุ ครั้งท่ี 10 / 2549  เมื่อวันที ่ 15  
ธันวาคม  2549  มมีติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษาเมื่อวันท่ี  15  ธันวาคม  2549  รวมจํานวนท้ังสิ้น  33  คน   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน  33  คน  ดังนี ้ 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต   

-  การบริหารการศึกษา    16 คน  
-  หลักสูตรและการสอน (การสอนท่ัวไป)  7 คน 
-  หลักสูตรและการสอน (การสอนคณิตศาสตร) 1 คน 
-  หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) 1 คน  
-  การวิจัยและประเมินผลการศึกษา   2 คน  

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
-  การวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน   1 คน  

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  -  การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 5  คน  
มติท่ีประชมุ อนุมัติ ปรญิญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน  33  คน  ตามเสนอ 
 

5.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ……/ 
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5.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคบั ระเบยีบ ประกาศ มหาวิทยาลัย 
 

ความเปนมา คณะกรรมการวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 3 / 2549 เมื่อวันท่ี  19  พฤษภาคม  2549 และครั้งท่ี 7 / 2549 
เมื่อวันท่ี  22  กันยายน  2549  ไดดําเนินการพิจารณากล่ันกรอง (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ จํานวน  5 ฉบับ  
เรียบรอยแลว  และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  
1.  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศกึษาในระบบ  
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549 
2.  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การยกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549  
3.  (ราง)  ขอบังคับ วาดวย ตําแหนงทางวชิาการของพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2549 
และพิจารณาทบทวนคาตอบแทนทางวชิาการของบคุลากรสายวชิาการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง 
โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ลงวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2549 
4.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การใหรางวัลผลงานทางวชิาการสําหรับบุคลากรของมหาวทิยาลัย พ.ศ.2549  
5.  (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อตัรารางวลัผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวทิยาลัย  

มติท่ีประชมุ พิจารณา  
1.  เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การโอนผลการเรยีนและการยกเวนการเรยีนรายวชิาจากการศึกษาในระบบ
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549  โดยใหแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของท่ีประชมุ  
2.  เห็นชอบใหเปล่ียนชื่อระเบยีบเปน ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การเทียบโอนรายวิชาจากการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2549   และใหเปล่ียนแปลงคํานยิามในขอ 3 “การยกเวนการเรียน  เปน             
การเทียบโอนรายวชิา”  
3.  เห็นชอบในหลักการ (ราง)  ขอบงัคับ วาดวย ตําแหนงทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 
 พ.ศ.2549   
มอบหมายให มหาวิทยาลัยตรวจสอบคํานยิามใหถูกตอง สอดคลองกับสากลนิยม และขอใหพิจารณาทบทวน              
กฎหมายท่ีเก่ียวของและเกี่ยวโยงกับ (ราง) ขอบังคับฉบับนี ้ 
4.  เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การใหรางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549  
และใหปรับแกอตัรารางวลัผลงานทางวชิาการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ เปน 50,000 บาท สําหรับ
ตําแหนงรองศาสตราจารย  และ 100,000 บาท สําหรับตําแหนงศาสตราจารย  
มอบหมายให  ปรับแกตามมติท่ีประชุม และใหปรับรูปแบบประกาศโดยใหจัดทําเปนขอๆ เพื่องายตอการทําความเขาใจ  
 ท้ังนี้  เมื่อปรับแกแลว ใหเสนออธิการบดีเพ่ือตรวจทาน กอนเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อรับทราบ  
 

5.4  วิทยาเขตแพร……../ 
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5.4 วิทยาเขตแพร ขอเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อครุภัณฑ 

 

ความเปนมา ดวยวิทยาเขตแพร ไดจัดทํางบประมาณ ประจําป 2550 ในสวนหนึ่งจัดไวสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ รายการที่ขอ
ใชคือ กลองวีดีโอ,กลองถายภาพและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เปนเงินรวม 120,000.- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถวน)  ซึ่งไดรับการอนุมัติแลวนั้น  เนื่องจากในขณะนี ้วิทยาเขตแพรใชน้ําประปาจากเทศบาลตําบลหวยออ และมีการ
ขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากข้ึน ทําใหปริมาณน้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน ประกอบกับมีการกอสราง
ขยายถนนดานหนาวิทยาเขตแพร โดยกรมทางหลวง เปน 4 ชองทางจราจร ทําใหระบบน้ําประปาเกิดปญหาบอยครั้งและ
จายน้ําไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการดําเนินการตามภารกิจของวิทยาเขตแพรเปนอยางมาก  ซึ่งมีความ
จําเปนตองแกปญหาดวยการมีถังเก็บน้ําสํารองและระบบจายน้ํา ตามอาคารที่ใชงานอยางเรงดวน  

วิทยาเขตแพร จึงขอเปลีย่นแปลงการจัดซือ้ครภัุณฑ เปนรายการสําหรับจัดทําระบบน้ําประปาภายในอาคารของ
วิทยาเขตแพร   

ประเด็นนําเสนอ   ขออนุมัติ การเปล่ียนแปลงรายการจัดซือ้ครภัุณฑของวทิยาเขตแพร  จากการจัดซื้อครุภัณฑ เปนรายการสาํหรับ
จัดทําระบบน้ําประปาภายในอาคารของวิทยาเขตแพร ในวงเงิน 120,000.- บาท   

มติท่ีประชมุ   อนุมัติ การเปล่ียนแปลงรายการจดัซื้อครภัุณฑของวิทยาเขตแพร  จากการจัดซื้อครภัุณฑ เปนรายการสําหรับ
จัดทําระบบน้ําประปาภายในอาคารของวิทยาเขตแพร ในวงเงิน 120,000.- บาท  ตามเสนอ 

 

5.5   ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงต้ัง                                           
 ใหดาํรงตําแหนงทางวชิาการ ระดบัผูชวยศาสตราจารย 

 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาประเมิน     
ผลงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4 / 2549  เมื่อวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2549   มีมติเห็นควรให นางสาวปญณิตา                  
ชัยสนิท    อาจารยระดับ  5  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชานิเทศศาสตร   ท้ังนี้  ไมกอนวันท่ี  19  กันยายน  
2548    

อนึ่ง  การพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 
นั้นไดนําเสนอกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นเรียบรอยแลว  จากการประชุม ครั้งท่ี  10 / 2549  เมื่อ
วันท่ี  15  ธันวาคม  2549  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  แตงตั้งให  นางสาวปญณิตา  ชัยสนิท    อาจารยระดับ  5  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร   ท้ังนี้ ไมกอน  วันท่ี  19  กันยายน  2548 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ  แตงต้ังให  นางสาวปญณิตา  ชัยสนิท    อาจารยระดับ  5  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร   ท้ังนี้ ไมกอน  วันท่ี  19  กันยายน  2548  ตามเสนอ  

 
 
 

5.6  พิจารณา ……/ 
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5.6  พิจารณาการปรับแกระเบยีบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2549   
 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบวาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549  รายละเอยีด
ความทราบแลวนัน้  เนื่องจากมขีอความท่ีผิดพลาดข้ึนในขอ 24 หมวดเฉพาะกาล บรรทัดที ่ 2  ซึ่งสมควรใหมีการปรับแก
ใหถูกตอง   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ปรับแกขอความระเบยีบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 
ขอความเดิม “(6) (8) (9) และ (10)   ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ตามขอ 10 (2) และ (7) ภายในระยะเวลา ......”  

มติท่ีประชมุ เห็นชอบ ปรับแกขอความระเบยีบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวสัดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549                      
เปน “(6) (8) (9) และ (10)   ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ตามขอ 9 (2) และ (7) ภายในระยะเวลา ......”    

 
ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

6.1  กําหนดการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  1/2550  
 

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ประจําป 2550                                   
ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน  จงึกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2550  ในวันพฤหัสบดีที่  25  
มกราคม  2550   เวลา  09.30  น.  ณ  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ    
 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  

 
ปดประชมุ  เวลา  13.00   น.  
 
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
 
                

        ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชยั   เศรษฐพรรค   
          ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  
 


