
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี   4/2551 

วันท่ี  21  เมษายน  2551  
ณ   โรงแรมเชียงใหมออคิด  จังหวัดเชียงใหม 

............................................. 
รายนามผูมาประชุม 

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี  
3 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                          
4 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาล ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                              
5 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
6 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
7 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ          
9 ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

10 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
11 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
12 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                      
13 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        
14 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ม่ิงฉาย กรรมการจากคณาจารยประจาํ                        
15 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจาํ 
16 อาจารยเสร ี แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจาํ 
17 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                      

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       ติดภารกิจ    
2 นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ    
3 นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ    
4 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ    
5 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ    
6 นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       ติดภารกิจ 

 
 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม    /………. 
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รายนามผูเขารวมประชุม     
 

1 ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย สนสอาดจิต  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2 อาจารยสุปราณ ี จําลองราษฎร ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  
3 นางนวรัตน ทรงเกียรติกุล ประธานชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต  
4 อาจารย ดร.ภาณุ  สิทธิวงศ อาจารยประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  
5 อาจารยพงษศักด์ิ  อนมอย อาจารยประจาํหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
6 รองศาสตราจารย ดร.วินัย วีระวัฒนานนท อาจารยประจาํหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา 
7 อาจารย ดร.ประยูร วงศจันทรา อาจารยประจาํหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา 
8 นายพรไชย      สาครเสถียรกุล ผูชวยเลขานุการ  
9 นางสาวนธิวิดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 

10 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
11 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม   เวลา  13.30   น.  
 

มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีรดน้ําดําหัวและขอพร ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัย                 
 เนื่องในโอกาสวันปใหมไทย    

นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวอํานวยพรแดกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และกลาวขอบคณุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน ท่ีไดรวมทําหนาท่ีเปนอยางดีเรื่อยมา  จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 การขานช่ือบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 – 2551  
 

นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยกําชับผูขานนามบัณฑิตวา ไมควรขานนามบัณฑิตเร็วเกินไป  
 อาจทําใหเกิดความผิดพลาดได   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
   
 

ระเบียบวาระท่ี  2  /……. 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  3/2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2551 เม่ือวันท่ี 29  
มีนาคม  2551 จํานวน  13   หนา  และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  3/2551  เม่ือวันท่ี   29  มีนาคม  2551 โดยใหยกเลิกขอความ 

ยอหนาท่ี  4  และ 5  ของวาระท่ี  1.2  ออกท้ังหมด  โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน “มอบหมายให มหาวิทยาลัย 
ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมคณบดีสายสังคมศาสตร และกลุม
ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการวิทยาลัย ใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเปน                     
ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย  หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550  ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2550    จากนั้น  นําเสนอผลการคัดเลือก                 
ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป”    

ขอสังเกต  กรณีท่ีมีกรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยขอแกไข  ควรนาํเสนอประเด็นการขอแกไขตอท่ีประชุม                    
เพ่ือพิจารณา กอนการปรับแก 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง  
 

  3.1  การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2551 ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการดําเนินการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับท่ี 1/2551 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ 
และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันท่ี  3  มกราคม  2551 ซึ่งมีผูตอบรับการทาบทามและ                
สงแผนกลยุทธในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  เพียง  1  ราย  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการ             
สรรหาฯ  ดําเนินการสรรหาอีกครั้งหนึ่งนั้น     คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ 
ฉบับท่ี 6/2551  เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันท่ี  31  มีนาคม  2551  
และฉบับท่ี 7/2551  เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 31  
มีนาคม  2551 และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 6/2551   ปรากฏผลวา มีผูไดรับการเสนอ
ชื่อและเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนเขารับการสรรหาเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน  1  ราย  ซึ่งไมเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
2547   ขอ 9  กําหนดวา  “คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสัมภาษณและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตามอักษรไมนอยกวา  2  รายชื่อ พรอมขอมูลและเอกสารเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา”   

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการสรรหาเปนครั้งท่ีสองแลว และ
ปรากฏผลเชนเดิม  จึงขอหารือท่ีประชุมเพ่ือวินิจฉัยและใหขอเสนอแนะ  

 
มติท่ีประชุม /........ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวาง  จึงมีมติ ดังนี้  

1.  เห็นชอบ การแกไข ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
คณบดี พ.ศ.2547  ขอ 9  ใหแกไขเปน  

“ขอ 9 ภายใตบังคับ ในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ใหคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสัมภาษณและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จากขอ  8  แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตาม
ตัวอักษร ไมนอยกวา 2 รายชื่อ พรอมขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีท่ีมีผูตอบรับการทาบทามเพียง  1  รายชื่อ ใหคณะกรรมการสรรหาสัมภาษณและเสนอชื่อพรอม
ขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา”    
2.  มอบหมายให  คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับคณาจารย
และพนักงานของมหาวิทยาลัย  ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังเม่ือวันท่ี  10  กรกฎาคม  2550  ดําเนินการปรับแกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดี  พ.ศ.2547   ใหเปนไปตามมติ
ท่ีประชุม  จากนั้น  ใหนําขอบังคับฯ ท่ีปรับแกแลว เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาลงนามตอไป   
3.  มอบหมายให คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  
โดยใชขอบังคับมหาวิทยาลัยฉบับใหม  ท่ีคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุมและนําเสนอ                   
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแลว   
 

3.2  พิจารณา  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหาร     
       งบประมาณและการเงิน  พ.ศ.2551    

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/2551 ท่ีประชุมไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  พ.ศ.2551 และไดมอบหมาย               
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอบังคับใหเปนไปตามมติท่ีประชุม    บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไข (ราง) 
ขอบังคับฯ ใหเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  พ.ศ.2551  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ     

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย  คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน  พ.ศ.2551   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  
พ.ศ.2551  โดยใหมีการแกไข  ดังนี้  

 
 
 

1. ขอ 4  ใหแกไข /…… 
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1. ขอ 4  ใหแกไขบทนิยามของผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น เปนดังนี้ 

 “ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น” หมายความวา บุคคลท่ีมิใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย และ
มิใชบุคคลในมหาวิทยาลัย  เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถดานการศึกษา และดานท่ัวไป ปฏิบัติงานอยูในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ จังหวัดแพร และจังหวัดนาน”  
2. ขอ 6  ใหแกไขเปนดังนี้  
        “ขอ  6  กรรมการบริหารงบประมาณและการเงินตามขอ 5 (2) (3) (4) และ (5) มีวาระอยูในตําแหนงสามป   
กรณีกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามขอ 5 (2) (3) (4) และ (5) วางลงกอนครบวาระใหดําเนนิการแตงต้ัง
ทดแทนตามวิธีการท่ีไดมาภายใน  60  วัน และใหอยูในวาระ ตามระยะเวลาท่ีเหลือ”   

 

3.3  การปรับเพ่ิมคาบํารุงการศึกษาและคาอาหาร โรงเรียนสาธิต  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2551 ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ 
(ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เรื่อง  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2551 โดยมีสาระสําคัญ คือ การปรับเพ่ิมคาอาหาร 500 บาท และการ
ปรับเพ่ิมคาเทอม  1,000  บาท   ซึ่งท่ีประชุมไดมอบหมายใหผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต  ดําเนินการจัดทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต และรายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา  ท้ังนี้   โรงเรียนสาธิต ไดเชิญคณะกรรมการชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ผูแทนผูปกครอง
นักเรียนใหมในปการศึกษา 2551 ประชุมเพ่ือดําเนินการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งท่ีประชุมไดมีมติให
บันทึกเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอทบทวน เรื่อง การออกแบบสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง เนื่องจาก   

1. คณะกรรมการชมรมผูปกครองและครูฯ ไดประชุมและวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีตองปรับเงินคาบํารุง
การศึกษาและคาอาหาร และมีความเห็นตรงกันกับอัตราคาบํารุงการศึกษาใหมท่ีเก็บเพ่ิมเฉพาะนักเรียนใหมเทานั้น 
สวนนักเรียนเกาคงจายตามเดิมทุกรายการ สําหรับคาอาหารนั้น ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรใหปรับเพ่ิมคนละ 500 บาท 
/ ภาคเรียน เนื่องจากตองการใหโรงเรียนสามารถบริการนมภาคเชา อาหารกลางวัน ผลไม และอาหารวางภาคบายได
อยางมีคุณภาพเหมือนเดิม  ในภาวะท่ีราคาอาหารสูงขึ้นมาก (เอกสารการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ)  

2.  โรงเรียนไดเชิญผูปกครองทุกระดับชั้นประชุมชี้แจงใหทราบถึงความจําเปนท่ีตองปรับคาอาหารซึ่ง              
ท่ีประชุมใหญไมมีผูใดคัดคาน (บันทึกการประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต)  

3.  สําหรับนักเรียนท่ีเขาใหมท่ีตองจายคาบํารุงการศึกษาเพ่ิมขึ้น ทางโรงเรียนไดแจงไวในใบสมัครเขาเรียน 
ซึ่งผูปกครองท่ีสมัครเขาเรียนตองปฏิบัติตามขอตกลงหรือระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหากไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอตกลงได ผูปกครองควรพาบุตรหลานไปสมัครเรียนโรงเรียนในสังกัด สพท.หรือเทศบาลท่ีอยูหางจากโรงเรียน
สาธิตในรัศมีไมเกิน 3 กิโลเมตร ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีเรียนฟรี ไมเสียคาใชจายแมแตคาอาหารหรือนม เพราะไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลโดยตรงและมีจํานวนนักเรียนไมเต็มหองทุกแหง 

 
 

4.  ทางโรงเรียนไดชี้แจงเหตุผลตอ /....... 
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4.  ทางโรงเรียนไดชี้แจงเหตุผลตอผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และเปนท่ียอมรับไปแลว ถึงแมวาจะ

อยูในภาวะจําเปนตองรับดวยเหตุและผล หากมีการสํารวจความคิดเห็นคาดการณวาโดยธรรมชาติของผูปกครองแลว 
ยอมไมตองการท่ีจะจายแพงขึ้น เพราะทุกคนก็ตองการเสียคาใชจายใหนอยท่ีสุด และถือเปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
หรือรัฐบาลท่ีตองใหการสนับสนุนเพ่ิมขึ้น  

5.  การแจกแบบสํารวจอาจจะเปนการกระตุนใหเกิดการวิพากษวิจารณตางๆ นาๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังนี้ โรงเรียนสาธิตฯ เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองทําการระดม
ทรัพยากร เพ่ือเปนคาบํารุงการศึกษา ถามองในแงไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญท่ีตองจัดการศึกษาฟรีในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็อาจทําใหเกิดการสับสนวุนวายในการท่ีจะตองอธิบายเหตุผลและความจําเปนท่ีโรงเรียนสาธิต
ฯ ตองเก็บเงินคาเทอม อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหผูไมประสงคดีตอโรงเรียนถือเปนประเด็นโจมตีโรงเรียนได  

ในการนี้  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ไดขออนุญาตให นางนวรัตน  ทรงเกียรติกุล  ประธานชมรมผูปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิต  ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  เรือ่ง  การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  ปการศึกษา 2551  ในประเด็น   

1.  การปรับเพ่ิมคาอาหารคนละ  500  บาท  ตอภาคเรียน 
2.  การปรับเพ่ิมคาเรียนเสริมพิเศษ (จางบุคลากร) สําหรับนกัเรยีนท่ีเขาใหม ในปการศกึษา 2551     

ทุกระดับชั้น  และนักเรียนท่ีสมัครเขาเรียนในระดับชั้นบริบาล   ประถมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนละ 
1,000 บาท   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  เรื่อง  การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ  ปการศึกษา  2551 ตามเสนอ    

  อนึ่ง  หากในปตอไปโรงเรยีนสาธิตเกิดปญหาดานการบริหารจัดการดานงบประมาณ  ใหเสนอเรือ่งตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

 

3.4   พิจารณา  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการติดตาม 
         ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบด ีพ.ศ.2551  

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  3/2551 ท่ีประชุมไดพิจารณากรณีขอบังคับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี             
พ.ศ. 2548   ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ซึ่งท่ีประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการปรับแก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ในตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2548  ใหเปนไปตาม มาตรา 49  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 
 
 

จากการประชุม /..... 
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จากการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  ท่ีเกี่ยวของ             

กับคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย  ในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี  11  เมษายน  2551  ท่ีประชุมไดพิจารณา
ปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน                 
ในตําแหนงคณบดี  พ.ศ. 2548  เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบ     

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551   

มติท่ีประชุม ถอนการพิจารณา   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551  คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ  ท่ีเกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมหารือและพิจารณาแกไข (ราง) ขอบังคับ                   
ในประเด็นดังนี้  
1.  บทนิยามของคําวาผูทรงคุณวุฒ ิ ใหแกไขเปน ดังนี้  

 “ผูทรงคุณวุฒิ”   หมายความวา   ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังจากบุคคลภายนอก   ท่ีไมมีสวนไดสวนเสีย                    
ในกิจการของมหาวิทยาลัย”  
2.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   ไมไดระบุเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานใน
ตําแหนงผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน และหนวยงานเทียบเทาคณะ   ประกอบกับ (ราง) ขอบังคับ ไมไดกลาวถึง
ประเด็นดังกลาว   ดังนั้น  ควรพิจารณาถึงประเด็นดังกลาวดวย  
3.  ใน  (ราง)  ขอบังคับไมไดระบุคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒ ิวาควรมีคุณสมบัติอยางไรบาง  
4.  ใน  (ราง)  ขอบังคับ ขอ 7  กําหนดวา “ใหคณะกรรมการจัดทํากรอบสาระและวิธีการประเมินผลงานในตําแหนง
คณบดีตามประกาศของมหาวิทยาลัย”   มีขอสังเกตวา   ประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีกลาวถึง เปนประกาศวาดวยเรื่อง
อะไร  อางอิงจากกฎหมายฉบับใด  
5.  ควรระบุบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ในขอบังคับดวย  

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

  4.1   ผลการประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงงานวิจัยนักศึกษาในหัวขอ   
                        “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”  ณ   กรุงเทพมหานคร  
 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยระดับ
ปริญญาตรีและโท ภายใตโครงการทุนวิจัย Window II, Enpus, Enpus-IRVE, IRPUS และทุน  ABCPUS/MAG นั้น   

 
 

ท้ังนี้  /........ 
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  ท้ังนี้  นักศึกษาท่ีไดรับทุนในโครงการวิจัยดังกลาว ตองนําผลงานไปรวมจัดนิทรรศการ   ณ  สวนกลางนั้น               

ในปนี้แหลงทุนไดกําหนดจัดนิทรรศการขึ้น ระหวางวันท่ี  28 – 30  มีนาคม  2551  ณ  รอยัล  พารากอน ฮอลล  ชั้น 5 
สยามพารากอน กรุงเทพฯ  โดยใชชื่อนิทรรศการวา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยเบ้ืองยุคลบาท” และงาน
แสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีนักศึกษาทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดงานเพ่ือแสดง
ผลงานสูสาธารณชน  เพ่ือสรางความภูมิใจแกนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ  และเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
คณาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ  

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดสงผลงานของนักศึกษาเขารวมท้ังหมด 20 โครงการ  
ประกอบดวย   

1. โครงการ IRPUS  จํานวน  12  โครงงาน   
2. โครงการ Window II จํานวน  8  โครงงาน   

2.1   ไดรับรางวัลท่ี  1 เงินรางวัล  6,000  บาท  จํานวน  1  โครงงาน คือ โครงงานวิจัย   เรื่อง  
ความหลากหลายของสาหรายขนาดใหญและไดอะตอมพ้ืนหองน้ําเพ่ือใชเปนบงชี้คุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําชายเขา 
ตําบลนานกกก  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ  (อ.ธนิศรา   อินทโสตถิ  ท่ีปรึกษาโครงงาน)  

 ไดรับรางวัลชมชย เงินรางวัล  2,000 บาท  จํานวน  2  โครงงาน  ไดแก  
-  โครงงาน  เรื่อง  รูปแบบการจัดการความหลากหลายของพืชผักพ้ืนบานเพ่ือการเกษตร 

ท่ียั่งยืน : กรณีศึกษา ต.นานกกก อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ  (ผศ.รัชนี  เพ็ชรชาง ท่ีปรึกษาโครงงาน)  
-  โครงงาน  เรื่อง  เว็บไซตคลังสมององคประกอบการทองเท่ียวและระบบสารสนเทศการ

ทองเท่ียวเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในอําเภอลับแล จ.อุตรดิตถ (อ.ราตรี  คําโมง ท่ีปรึกษาโครงงาน)  
มติท่ีประชุม รับทราบ  และขอใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมแนวทางสรางแรงจูงใจขยายผลและนําเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกันท้ังภายในและภายนอกตอไป 
 

4.2  ผลการประชุมเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการจัดต้ังหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
       ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)  
 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดสงเอกสารขอเสนอโครงการจัดต้ังหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ปงบประมาณ 2551 เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ในการดําเนินกิจกรรมบมเพาะธุรกิจและเสริมสรางผูประกอบการใหมท่ีมีศักยภาพสูงขึ้น   ผลการพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาทุน  ปรากฏผลวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  เปนหนึ่งในแปดสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับ
การคัดเลือกใหลงนามสัญญาจางเปนท่ีปรึกษาโครงการจัดต้ังหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 
ปงบประมาณ 2551 และไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ เปนจํานวนเงิน  3,000,000  บาท  ซึ่งจะมีการ              
ลงนามสัญญาจางในลําดับตอไป     

มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหมหาวิทยาลัยนํา เผยแพรในวารสารของมหาวิทยาลัย  และประชาสัมพันธให
บุคคลภายนอกทราบตอไป  

 
4.3  การประกวดภาพยนตร /....... 
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4.3  การประกวดภาพยนตรเรื่องส้ันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 

ดวยมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดการประกวดภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ไดสงผลงานภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คําพอสอน                 
เขาประกวด  โดยไดไปนําเสนอผลงานตอกองประกวดแลว เม่ือวันท่ี  3 เมษายน  2551 ซึ่งกองประกวดไดแจงผลให
ทราบเม่ือวันท่ี  5  เมษายน  2551  วาภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คําพอสอน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ไดผานการคัดเลือกใหเขารอบ 18 ทีม สุดทาย เปนกรณีพิเศษจากภาพยนตรท่ีสงเขาประกวดท้ังสิ้น  300  
เรื่อง  ท้ังนี้  ผูอํานวยการมูลนิธิพระดาบสฯ ไดแจงวา ในจํานวนภาพยนตรท่ีสงเขาประกวด  จํานวน  300  เรื่อง ท่ีผาน
การพิจารณามาเปนลําดับนั้น มีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเพียงเรื่องเดียวท่ีสรางจากเรื่องจริง ผูแสดงตัวจริง  
ถายทําในสถานท่ีจริง และสามารถแสดงใหเห็นถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ี
พระราชทานพระดํารัสไวในท่ีตางๆ และมีผูนําไปปฏิบัติตาม “คําพอสอน”  อยางแทจริง  อีกท้ังยังเปนภาพยนตรเชิง
สารคดี ขณะท่ีเรื่องอื่นๆ สรางจากจิตนาการ จึงเห็นสมควรใหเขารอบสุดทายเปนกรณีพิเศษ      

ในการนี้  ทีมงานนักศึกษาผูสรางผลงานจะไดรับสิทธิจากกองประกวดใหเขารับการฝกอบรมแบบเขม                 
โดยกองประกวดใหทุนในการอบรม จํานวน  20,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการใชหองปฏิบัติการ และจะจัด
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนพ่ีเลี้ยงประจําตลอดการฝกอบรม โดยจะจัดคายการฝกอบรม  ณ  โครงการพระราชดําริ เขาหินซอน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยะเวลา  2  วัน  จากนั้นทีมท่ีผานการฝกอบรมแลวตองปรับใหภาพยนตรมีความยาว  8  นาที 
และเสนอกองประกวด ภาพยนตรทุกเรื่องท่ีผานการพิจารณาจะไดรับการเผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง 9 
โมเดิรนไนนทีวี  หลังจากนั้น จึงจะกําหนดการประกาศผลรางวัลรอบสุดทาย จาก 18 เรื่อง จะมีผูไดรับรางวัล 9 เรื่อง 
โดยจะจัดงานดังกลาว  ณ  ศาลาเฉลิมกรุง   กรุงเทพฯ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่ 5   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

5.1 การปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี   
ผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน และหนวยงานในกํากับเทียบเทาคณะ  

 

ความเปนมา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศท่ี เกี่ ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย   ดํา เนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ             
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547               
ในขอ 9 โดยใหแกไขเปน  “ภายใตบังคับ ในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ .2547                       
ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสัมภาษณและเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  จากขอ  8  
แลวจัดทําบัญชีรายชื่อตามตัวอักษร ไมนอยกวา 2 รายชื่อ พรอมขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

 
ในกรณีท่ีมีผูตอบรับการทาบทาม /....... 
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ในกรณีท่ีมีผูตอบรับการทาบทามเพียง  1  รายชื่อ ใหคณะกรรมการสรรหาสัมภาษณและเสนอชื่อพรอม
ขอมูลและเอกสารเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา”   ความละเอียดทราบแลวนั้น  

เพ่ือใหการเตรียมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี และผูอํานวยการศูนย สํานัก วิทยาลัย และ
หนวยงานเทียบเทาคณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ และยุติธรรม  จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอ
ปรับปรุงแกไขขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวดวย  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการศูนย 
สํานัก สถาบัน และหนวยงานในกํากับเทียบเทาคณะ   ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย 
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547     

  มอบหมายให  คณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับ
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย  ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ  ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แกไขขอบังคับท่ีเกี่ยวของตอไป   

 

5.2  ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2550 
 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   ครั้งท่ี   3/2551    เม่ือวันท่ี  11  เมษายน  2551 ท่ีประชุมไดพิจารณา
ผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2550  และมีมติเห็นชอบ 
ใหสําเร็จการศึกษา  จํานวน  886   คน   เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร    

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  จํานวน  886  คน ดังนี้  
 ระดับปริญญาตร ี 
  สาขาวิทยาศาสตร    จํานวน  146 คน  
  สาขาศิลปศาสตร   จํานวน  200 คน  
  สาขาการศึกษา   จํานวน  40 คน  
  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน  413 คน  
  สาขาการบัญชี   จํานวน  87 คน  
    รวม  จํานวน  886 คน  
มติท่ีประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  จํานวน  886  คน  ตามเสนอ    

มอบหมายให  มหาวิทยาลัยตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ               
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550  สภาวิชาการเห็นชอบผลการศึกษาเม่ือวันท่ี  11  
เมษายน  2551  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรเม่ือวันท่ี  21 เมษายน  2551  ชองผลรวมของปริญญาตรีเกียรตินิยม 
อันดับ 1 ไมสอดคลองกัน  ท้ังนี้   ขอใหมหาวิทยาลัยแกไขใหถูกตองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป  

 
  

5.2   ขออนุมัติปริญญาบัตร /....... 
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5.3   ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2550 
 

ความเปนมา  จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   ครั้งท่ี   3/2551    เม่ือวันท่ี  11  เมษายน  2551 และจากมติแจงเวียน
พิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา  เม่ือวันท่ี  18  เมษายน  2551 ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการศึกษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา  2550  
จํานวน  309  คน  เรียบรอยแลว   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต    

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550  จํานวน  
309  คน  ดังนี้  

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   หลักสูตรและการสอน    จํานวน  3 คน  
   หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)  จํานวน  2 คน  
   วิจัยและประเมินผลการศึกษา   จํานวน  2 คน  
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   ภาษาอังกฤษ     จํานวน  1 คน  
  รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 
   การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน  7 คน  
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   

วิชาชีพครู     จํานวน    294 คน  
      รวม   จํานวน   309 คน  
มติท่ีประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550  จํานวน  

309  คน   ตามเสนอ  
มอบหมายให  มหาวิทยาลัยตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต                           

สาขาวิชาชีพครู  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ วันท่ี  10  เมษายน  2551                       
ลําดับท่ี 140  รหัสประจําตัว 49561000731   ชื่อ – สกุล นางสาววรวรรณ   สุบรรณจุย  ในชองคะแนนควรระบุ                           
เปนทศนิยมสองตําแหนง   ท้ังนี้   ขอใหมหาวิทยาลัยแกไขใหถูกตองและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป  

ขอสังเกต บัณฑิตวิทยาลัย ควรติดตามนักศึกษาท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ  ใหกลับมาดําเนินการเพ่ือใหสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

 
 

5.3   พิจารณา (ราง) หลักสูตร /……. 
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5.4   พิจารณา (ราง) หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
 

ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหม จํานวน  5  หลักสูตร                      
และจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   ครั้งท่ี   3/2551    เม่ือวันท่ี  11  เมษายน  2551  ท่ีประชุมไดพิจารณาและ              
มีมติเห็นชอบในหลักการ  (ราง)  หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ(ราง) หลักสูตร                 
ปรับปรุงและหลักสูตรใหม  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  จํานวน  5   หลักสูตร    

  ในการนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดขออนุญาตใหผูเกี่ยวของในแตละหลักสูตรชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม                  
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณา  จํานวน  5  คน  ไดแก   อาจารย ดร.ภาณุ  สิทธิวงศ   อาจารยพงษศักด์ิ   
อนมอย   รองศาสตราจารย ดร.วินัย   วีระวัฒนานนท  และอาจารย ดร.ประยูร   วงศจันทรา   

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง)  หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  5  หลักสูตร  ดังนี้   
1. (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551  ใหแกไข

ปรัชญาและเนื้อหาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกัน  และมีความชัดเจนวาบัณฑิตจากหลักสูตรจะเปนผลผลิตท่ี
ตางจากหลักสูตรของท่ีอื่นอยางไร 

2. (ราง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  ใหดําเนินการแกไขปรัชญา  ปรับแกหลักสูตร  ใหมี
ความกระชับ และสมบูรณมากยิ่งขึ้น  โดยประสานติดตามขอมูลจากแพทยหญิงศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิ์  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒ ิ

3. (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551  ใหพิจารณา
ปรับแกปรัชญาเนื่องจากยังไมชัดเจน  เนื้อหาหลักสูตรกับปรัชญายังไมสอดคลองกัน   และควรคํานึงถึง
ความสําคัญของการใชตัวเลขรายวิชาสามตัวหลังใหมีความเหมาะสม และเปนมาตรฐานสากล 

4. (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 มีขอเสนอแนะให
เพ่ิมความชัดเจนของปรัชญา  จัดรายวิชาและเนื้อหาสาระใหสอดคลองกัน 

5. (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 มีขอเสนอแนะใหเพ่ิม
ความชัดเจนท้ังในสวนของปรชัญา  เนื้อหาสาระ  และแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยมอบหมายให 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล  ศศิธราณุวัฒน  และคณะ  ไปประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติม         
โดยประสานติดตามขอมูลและขอเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม  พิจารณา (ราง)  หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน  5  หลักสูตร  ดังนี้   
1. เห็นชอบ  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551    

มอบหมายให  อาจารย ดร.ภาณ ุ สิทธิวงศ   แกไขหลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
2. เห็นชอบ   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 

มอบหมายให  อาจารยพงษศักด์ิ   อนมอย  ประสานติดตามขอมูลจากแพทยหญิงศรีวรรณา   พูนสรรพสิทธิ์   และ
ดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามขอเสนอแนะตอไป  

3. เห็นชอบ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 
มอบหมายให  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พิจารณาปรับแกปรัชญา และพิจารณาการใชตัวเลขรายวิชาให
เปนไปตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

4.  เห็นชอบในหลกัการ /..... 
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4. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 

มอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน  ปรับแกหลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ 
ท่ีประชุม 

5. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551  
         มอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน  ปรับแกปรัชญา  เนื้อหาหลักสูตร  และดําเนินการ
ตามท่ีประชุมใหขอเสนอแนะ 
ขอสังเกต การนําเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ผูพัฒนาหลักสูตรควรจัดทําโครงราง
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ  ในประเด็น จุดเนนของหลักสูตร ลักษณะของผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลวจะเปนอยางไร 
ฯลฯ  เสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาดวย     

 

5.5    พิจารณา  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑการยกเวน 
                          คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาท่ีสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551   
   

ความเปนมา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี   ไดดําเนินการจัดทํา  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
วาดวย หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551     
โดย  (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย ดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในคราวการประชุม            
ครั้งท่ี 6/2551  เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2551  เรียบรอยแลว   

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา    (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ใหแกนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑการยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาใหแกนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551   

  มอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ   บุญสาลี  รวมกับอธิการบดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล            
ศศิธรานุวัฒน    พิจารณา (ราง) ระเบียบ  รวมกันอยางรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น ใหนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

6.1  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งท่ี  5/2551  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  5/2551  
ในวันศุกรท่ี  30  พฤษภาคม  2551   เวลา  13.30    น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ      

ท่ีประชุม รับทราบ     
 
 
 

ปดประชุม /....... 
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ปดประชุม เวลา  19.40  น.  
 

                              นางสาวนิธิวดี   คณัธานนัท     
                                                    บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 

                     รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา 
                            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  


