
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
คร้ังที่  ๒ / ๒๕๔๘ 

วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘  
ณ  หองสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 

 
 

รายนามผูมาประชุม    
๑. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบด ี
๓. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๖. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๙. นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

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

 

รายนามผูไมมาประชุม     
 

๑. ศาสตราจารย ดร.เกษม   จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจ 
๒. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๓. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

 
   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  ๐๙.๓๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
  ๑.๑  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมสภา 
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่ ๒ / ๒๕๔๘  ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
  นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๔๘  ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ติดภารกิจการประชุม  ณ  ประเทศมาเลเซีย  จากนั้นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวตอนรับ และ 
 อธิการบดีกลาวแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุมครั้งน้ีเปนครั้งแรก 
 

๑.๒  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรับคัดเลือกจากชมรมศิลปนแหงชาติ  
         ใหไปแสดงผลงานดานศิลปะ  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศกลุมอาเซียน 

 
 ตามที่ชมรมศิลปนแหงชาติไดจัดกิจกรรมเขาคายสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาทางดานศิลปะ 
จํานวน  ๙๐ คน จากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสอนทางศิลปะ เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงผลงานจากความคิด
และ จิตนาการของนักศึกษาเอง จากนั้นทางชมรมศิลปนแหงชาติก็จะคัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่
ผลงานเปนที่ประจักษวามีคุณคาทางดานศิลปะเพื่อนําไปแสดงตางประเทศ 

  ซึ่งผลการคัดเลือก นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรับคัดเลือกจากชมรมศิลปนแหงชาติ ใหไปแสดงผลงานดานศิลปะ                 
 ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา๑  คน  และประเทศกลุมอาเซียน  ๑  คน  ประธานจึงขอแจงให 
 ท่ีประชุมรับทราบ และรวมยินดีแกนักศึกษาทั้ง ๒ คน รวมท้ังขอช่ืนชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุตรดิตถท่ีไดผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่    ๒ / …… 

 
 



 ๓

ระเบียบวาระที่    ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
คร้ังที่  ๑ / ๒๕๔๘  เมือ่วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๘   จํานวน   ๑๖  หนา  เสนอคณะกรรมการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 
  ๓.๑  ช้ีแจงเหตุผลการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดครุภัณฑของโรงเรียนสาธิต 
 

 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๘         
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหโรงเรียนสาธิต เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ ประเภทโตะนักเรียน จาก
จํานวน  ๘๐  ตัว  เปนจํานวน  ๖๔  ตัว ในวงเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท  โดยไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีประสานขอเหตุผลความจําเปนของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑของโรงเรียนสาธิต 
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ไดดําเนินการประสานดังกลาวเรียบรอยแลว   
 โรงเรียนสาธิตไดทําบันทึกชี้แจงวาสาเหตุการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑเนื่องจากโตะ
นักเรียนแบบเดิมมีคุณภาพต่ําและชํารุดเสียหายไดงายเพราะโครงสรางเหล็กที่ใชประกอบมีความบอบบาง
และมีขอบกพรองหลายประการ จึงนําแจงที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  ๓.๒  ชี้แจงกรณีการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๘               
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิต
วิทยาลัย และใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายละเอียดเพ่ือช้ีแจงการตั้งขอสังเกตนั้น 
 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับทราบ และไดดําเนินการจัดทําเอกสารรวบรวมรายชื่อนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ผานขอเขียนแลวแตยังไมผานวิทยานิพนธ และขอชี้แจงอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย / …… 



 ๔

 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหนาที่ในการบริหารสนับสนุนประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิต ตั้งแตประการศึกษา ๒๕๔๑ จนถึงปจจุบัน  มีนักศึกษาทั้งหมด ๘ รุน  จํานวน  ๑,๑๐๔ คน   
จําแนกไดดังนี้  
๑.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ๑๖๘ คน สําเร็จการศึกษา ๑๖๔  คน  (๙๗.๖๒%) 
๒. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบริหารการศึกษา ๒๔๓ คน สําเร็จการศึกษา ๑๙๖ คน  (๘๐.๖๖%) 

 ๓.  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  ๒ รุน   
  รุนที่  ๑  นักศึกษา  ๖๐  คน  สําเร็จการศึกษา  ๕๕  คน  (๙๑.๖๗%) 
  รุนที่  ๒  นักศึกษา  ๓๔  คน สําเร็จการศึกษา ๓๐  คน  (๘๘.๒๔%)  
 ๔.  นักศึกษาที่เรียนครบทุกรายวิชา ทุกสาขา ๒๖๒  คน  ยังคงเหลือท่ีอยูในกระบวนการขั้นตอน 
           การทําวิทยานิพนธท้ังหมด  ๑๗๗  คน  ในจํานวน  ๑๗๗ คน  สําเร็จการศึกษาแลว  ๘๕  คน    
          (๓๒.๔๔%) 
 ๕.  นักศึกษาปจจุบันที่ยังคงศึกษาอยูในทุกระดับ  จํานวน  ๓๓๗  คน   รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 
        ท่ีมหาวิทยาลัย ไดรับเขาศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังสิ้น  ๑,๑๐๔  คน สําเร็จการศึกษาแลว  ๕๓๐  คน   
 ๖.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบรายวิชาทุกสาขาที่เปดสอน ท่ีเหลืออยูในกระบวนการจัดทํา 
      วิทยานิพนธ มีจํานวน  ๑๗๗ คน   

 บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการชวยเหลือและแกไข กระตุนนักศึกษาที่ยังคงเหลืออยูในกระบวนการ
จัดทําวิทยานิพนธท้ังหมด โดยจัดประชุมสัมมนาเชิญผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยตางๆมาใหความรู และ
เทคนิคในการกระตุนใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ ใหสําเร็จอยางรวดเร็ว และไดรวมกับประธานกรรมการ
ท่ีปรึกษา จัดทุนใหกับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธสําเร็จภายใน ๒ ปการศึกษา ใน ๘ ภาคเรียนขั้นต่ํา            
ให ๓,๐๐๐ บาท  และมีการพบปะระหวางรุนพี่และรุนนอง 
 บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับวิสัยทัศนจากเดิมโดยหารือกับคณะตางๆ โดยสรุปวา ขณะนี้ไดปรับ
วิสัยทัศน     ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และความตองการของทองถิ่น เพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ดวยกระบวนการวิจัย   สรุปใหมโดยยอได  ๔  
ประเด็น  คือ 

 ๑.  จัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ     
       สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น   
 ๒.  เปดหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการของประเทศ มหาวิทยาลัย   ทองถิ่นและผูสนใจ   
 ๓.  เปดรับนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ  มหาวิทยาลัยและทองถิ่น 
 ๔.  จัดการศึกษาใหเต็มศักยภาพและรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทั้งในและตางประเทศ 
 
 
 
 
 

ขอสังเกต   ๑. / …… 



 ๕
 
 
 

ขอสังเกต ๑.   มหาวิทยาลัยตองสรางโอกาสใหคนในทองถิ่นใหสามารถเรียนตอไดสูงสุดเทาที่จะเรียน 
 ตอได 
 ๒.  สาขาวิชาของการเปดสอนระดับปริญญาโทควรเพิ่มสาขาใหมากขึ้น โดยคํานึงถึงความตองการ 
         ของผูเรียน และทรัพยากรผูสอนที่สามารถเปดสาขาอื่น  ๆและควรเสาะหาทรัพยากรผูสอนแบบเชิงรุก 
 ๓.  มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่นจึงควรมองในดานการพัฒนาคน และการสรางคนดวย 
 ๔.  มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา ในการจดัทําวิทยานิพนธ 
 ๕.   มหาวิทยาลัยควรมุงเนนเร่ืองการเปดสอนในภาคปกติดวย 
 ๖.   ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยนําขอมูลท่ีเสนอในวันน้ีบันทึกไวเแตละหลักสูตรโดยหาคาเฉลี่ยของผูเรียน 
        แตละหลักสูตร เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถนําคาเฉลี่ยท่ีไดมาพิจารณาแกไขปญหาในภาพรวมได 
 ๗.   มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรัชญาของแผน  ก และแผน  ข  โดยจํานวนหนวยกิตการเรียนตองเทากัน 
 ๘.   มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในเร่ืองการพัฒนาเชิงรุกดานการใหบริการตามความตองการของ 
        ชุมชนหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีอาจมีความตองการหรือความจําเปนดานการใชคน 
 ๙.   มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูดานวิสาหกิจชุมชน  /  OTOP / เศรษฐกิจพอเพียง   
        / ภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๑๐.   การทําวิทยานิพนธ หรือ IS  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องที่จะสามารถนํามาพัฒนาทองถิ่น และเมื่อสิ้นป 
           มหาวิทยาลัยควรดําเนินการรวบรวมหัวขอเพื่อจัดงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยสูชุมชน นําเสนอผลงาน 
        โดยเชิญภาครัฐ เอกชนและชุมชนเขามามีสวนรวม และคัดเลือกวิทยานิพนธ หรือ IS  
                       ดีเดนประจําป   
 ๑๑.  มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญดานการปฏิสัมพันธกับศิษยเกา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
  ๓.๓  ราง  ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
                    อุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘   
 
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  

๒๕๔๗ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ (ราง) กฎกระทรวง จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. …….. และ (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ พ.ศ. ……..  โดยมหาวิทยาลัยไดนํา ราง ดังกลาวเสนอ
ไปยัง สกอ. เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนั้น 

 
บัดนี้กฎกระทรวง   ./ 



 ๖

 
บัดนี้กฎกระทรวง   จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๔๘  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่  ๑๒๒  ตอนที่  ๒๐ ก   และมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๔๘  เปนที่เรียบรอยแลว   

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณารายละเอียด (ราง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. …….. 
อีกคร้ังหนึ่งเพื่อใหมีความสอดคลองกับกฎกระทรวงฯ และจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ          
เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม ๒๕๔๘  และวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๘   ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหมีการเปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัดคณะ / สถาบัน และเพิ่มเติมกองในสํานักงานอธิการบดี  

 

ประเด็นนําเสนอ   ขอความเห็นชอบ พิจารณาการขอแกไข  เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม รายละเอียด ราง  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๘  ดังน้ี  
ประเด็นที่  ๑   เพิ่มเติมกองอาคารสถานที่และสวัสดิการ เปนกองที่ ๗ ในสํานักงานอธิการบดี 
ประเด็นที่  ๒  เปลี่ยนช่ือสํานักงานภาษาตางประเทศ เปน ศูนยภาษา 
ประเด็นที่  ๓   เปลี่ยนช่ือสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปน ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ประเด็นที่  ๔  เปลี่ยนช่ือกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เปน กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

มติที่ประชุม  พิจารณา (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุตรดิตถ  ดังนี้ 
 ๑.)   เห็นชอบ ใหเพิ่มเติมกองอาคารสถานที่และสวัสดิการ เปนกองที่ ๗ ในสํานักงานอธิการบดี 
 ๒.)  ไมเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงานระดับกองในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          จากสํานักงานภาษาตางประเทศ เปน ศูนยภาษา   
 ๓.)  ไมเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงานระดับกองในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         จากสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๔.)   เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงานระดับกองในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
         สารสนเทศจากเดิม กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เปน กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕.)   เห็นชอบ การจัดตั้งสวนราชการเปนการภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้ 
         ๑. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตแพร    ๒.  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนาน  ๓.โครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย  
  กรณีการขอจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบภายใน ใหเปนสวนราชการ 
 เปนการภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถนั้น  คณะกรรมการเห็นสมควรใหแตงต้ังเปนคณะกรรมการ 
 

  มอบหมายให มหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการเพื่อนําไปสู 
 เปาหมายที่ชัดเจน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ / …….. 



 ๗

 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๔.๑   ขออนุมัติหลักสูตร และขอปรับปรุงหลักสูตร 
 
ความเปนมา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดช้ีแจงแนวทางการใหความเห็นชอบหลักสูตรกลาง 

ของสถาบันราชภัฏ เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียดดังนี้ “หลักสูตรเดิมที่เปดสอนอยูแลวซึ่ง
เปนหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ(เดิม)ทุกแหง ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอสภามหาวิทยาลัย            
ใหความเห็นชอบเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแตละแหง และสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวเปนเอกสารเลมเดียวกันได สวนหลักสูตรที่มี
การปรับปรุงตองดําเนินการตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรวบรวมหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ดังนี้ 

  ๑.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  ๕. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   ๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ 
     ชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘   
๒.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง   
       พ.ศ.๒๕๔๘   
๓.   หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. ๒๕๔๘   
 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ หลักสูตรเดิมที่เปนหลักสูตรกลางของสภาสถาบันราชภัฏ จํานวน  ๖  หลักสูตร 
 และขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๓  หลักสูตร 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรเดิมที่เปนหลักสูตรกลางของสภาสถาบันราชภัฏ เปนหลักสูตรของ 
 มหาวิทยาลัยท้ังหมด  จํานวน  ๖  หลักสูตร  ตามเสนอ  ดังนี้ 
 ๑.) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 ๓.)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๔.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 ๕.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ๖.)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     
 

อนุมัติในหลักการ / ……. 



 ๘

 
                  อนุมัติในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตร ตามเสนอ ดังนี้ 
 ๑.)  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง  
        พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒.)  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘  
 ๓.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ท้ังนี้ หลักสูตรดังกลาวใหใชสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๔๘  เปนตนไป 
         มอบหมายให มหาวิทยาลัยประสานผูเกี่ยวของเสนอรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  ๔.๒  ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม 
 
   ๔.๒.๑   งบประมาณการจัดการศึกษา 
 
ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําประมาณการรายรับในภาคเรียนที่ ๓ /๒๕๔๗  เพิ่มเติมจากการจัดสรรครั้ง

ท่ี ๑  เนื่องจากขณะนั้นยังไมทราบจํานวนนักศึกษาภาคปกติท่ีลงทะเบียบในภาคเรียนที่ ๓ / ๒๕๔๗               
จึงยังไมไดประมาณการรายรับไว ประกอบกับวิทยาเขตแพร และวิทยาเขตนานไดเปดรับนักศึกษา         
(ภาคพิเศษ)เพ่ิมเติม แตยังไมไดจัดทําประมาณการรายรับ – รายจาย  ดังน้ี 
- นักศึกษา กศ.บป.แพร เขาเรียนภาคเรียนที่ ๓ / ๒๕๔๗  ๑ กลุม จํานวน  ๖๕ คน 
- นักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่นแพร รุนที่ ๓ เขาเรียนภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๔๗ เพิ่มเติม 

จํานวน  ๖๔  คน 
และวิทยาเขตนานไดเปดรับนักศึกษา (ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม ดังนี้ 

 -      นักศึกษา กศ.บป.นาน เขาเรียนภาคเรียนที่ ๓ / ๒๕๔๗  ๓ กลุม  จํานวน  ๒๓๔  คน 
- นักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่นนาน รุน ๓ เขาเรียนภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๔๗   

 เพิ่มเติม  จํานวน  ๒๓  คน  
- นักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่นนาน รุน ๔ เขาเรียนภาคเรียนที่ ๓ / ๒๕๔๗   

เพิ่มเติม  จํานวน  ๖๕  คน 
 ซึ่งในการจัดทํางบประมาณ จัดสรรคร้ังที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย ยังไมมีการจัดทํา 

 ประมาณการรายรับ – รายจาย จึงเสนอรายละเอียดสําหรับดําเนินการประมาณการรายรับ – รายจาย 
 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ งบประมาณการจัดการศึกษา  เปนจํานวนเงิน   ๑๑,๑๙๒,๓๓๘.- บาท 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณการจัดการศึกษา  เปนจํานวนเงิน   ๑๑,๑๙๒,๓๓๘.- บาท  ตามเสนอ 
 
 

๔.๒.๒  งบประมาณคงคลงั / …… 



 ๙
 

   ๔.๒.๒  งบประมาณคงคลัง 
 
ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทําประมาณการรายรับจากเงินรายได ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๘ 

ของมหาวิทยาลัยไปทั้งหมดแลว ยังมีรายจายสวนที่เกินจากรายรับอยู จึงขอเสนอรายละเอียดสําหรับ
ดําเนินการที่ตองการงบประมาณเพิ่มเติม  ดังน้ี 
- คางวดหอพักใหกับการเคหะแหงชาติ 
- ทุนพัฒนาบุคลากร 
- งบประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ  

ในการจัดทํางบประมาณ จัดสรรครั้งที่ ๑ และคร้ังที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย ไดเสนอขอ          
งบประมาณรายจายไปแลว แตมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจํากัดทําใหไมสามารถจัดสรรไดเพียงพอ 
จึงขอเสนอรายละเอียดสําหรับดําเนินการเพิ่มเติม 
 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  งบประมาณคงคลัง  เปนจํานวนเงิน  ๔,๓๓๗,๙๐๐.- บาท 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  งบประมาณคงคลัง  เปนจํานวนเงิน  ๔,๓๓๗,๙๐๐.- บาท  ตามเสนอ 
 
   ๔.๒.๓  ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมป 
 
ความเปนมา จากมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๗ สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสูการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จํานวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตาม
โครงการไปแลวบางสวนและมีความประสงคจะดําเนินงานตามโครงการดังกลาวตอไป จึงขอเสนอ          
รายละเอียดการดําเนินการ เพ่ืออนุมัติกันเงินเหลื่อมปไวใชจายในปงบประมาณ ๒๕๔๘ 

 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ กันเงินเหลื่อมปโครงการพัฒนาบุคลากร  เปนจํานวนเงิน  ๔,๙๙๐,๐๐๐.- บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติ กันเงินเหลื่อมปโครงการพัฒนาบุคลากร  เปนจํานวนเงิน  ๔,๙๙๐,๐๐๐.- บาท ตามเสนอ 
 
  ๔.๓  สภามหาวิทยาลัยขอเลื่อนวาระเพื่อนําไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 
 สภามหาวิทยาลัยขอเลื่อนวาระเพื่อนําไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป  ดังนี้  
 ๑.)  ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
             ๓.๔  พิจารณา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    
 
 

๒.) ระเบียบวาระที่  ๔ / …… 



 ๑๐

 
 

  ๒.) ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
         ๔.๑   พิจารณา ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับทุนการศึกษา     
         ๔.๒  ขาราชการพลเรือนขอปรับตําแหนงและเลื่อนระดับ 
 

มติที่ประชุม รับทราบและไมขัดของ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 
  ๕.๑  หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ 
 
 ดวยมีหนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน  ๒  หนวยงาน  ๓  รายการ ดังนี้  

๑.)  บัณฑิตวิทยาลัย  ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ  ดังนี้ 
       ๑.๑  จากหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ   เปนหมวดเงิน  รายจายอื่น 
               จากรายการ คาตอบแทนการสอน   เปนรายการ  หนวยกิตถอนคืน 
               เปนจํานวนเงิน  ๓๓,๐๐๐.- บาท   
                เหตุผลและความจาํเปน  เปนคาหนวยกิตถอนคนืใหกับนักศึกษาตามรายวิชาที่ไดรับการยกเวน 

              ตามที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กําหนด 
     ๑.๒  จากหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ   เปนหมวดเงิน  รายจายอื่น 

               จากรายการ คาสมัครสอบคัดเลือก   เปนรายการ  คาสมัครถอนคืน 
               เปนจํานวนเงิน  ๒,๑๐๐.- บาท   

               เหตุผลและความจาํเปน  คาสมัครถอนคืนสําหรบัผูสมัคร ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครูเทานั้น  
                เนื่องจากผูสมัครมีวุฒิครูแลว และไมประสงคจะสมัครสอบ จึงตองคืนคาสมัคร คนละ  ๓๐๐ บาท   

              ๒.)  สํานักงานอธิการบดี ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม ดังนี้  
        จากรายการ ปรับปรุงหองสํานักงานไปรษณีย เปลี่ยนกระจกดานตะวันตกเปนกระจกสีชาทั้งหมด  

       บุผนังหองดานในดวยแผนยิบซั่ม 
                      เปนรายการ  ปรับปรุงหองสํานักงานไปรษณีย พรอมบุผนังหองดานในทั้ง ๓ ดาน ดวยแผนยิบซั่ม   

       (ทาพื้นดวยสีควันบุหร่ี) เวนประตูทางเขา – ออก และเปลี่ยนกระจกดานทิศใตซึ่งเปนจุดใหบริการ 
        เปนกระจกสีชา ในวงเงินเทาเดิม 

         เปนจํานวนเงิน  ๓๓,๖๐๐.- บาท   
        เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากผนังดานตะวันตกเปนดานที่ถูกแสงมากในชวงบายหากเปนกระจกสีชา        
        ตามรายการเดิมเกรงวาจะไมสามารถกันความรอนได 
 

ท้ังนี้ / …….. 



 ๑๑

 
ท้ังนี้อธิการบดีไดอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวแลว ตามอํานาจท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหพิจารณาอนุมัติไดเลยถาวัตถุประสงคคงเดิม  และนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
  ๕.๒  รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุตรดิตถ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๘  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ  ดังน้ี 
 สรุปรายงานการเงินนอกงบประมาณคงเหลือ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๘   
 ๑.)   เงินบํารุงการศึกษา ๑๒,๙๐๒,๗๓๒.๔๔ บาท 
 ๒.)  เงินบัณฑิตศึกษา    ๑,๒๒๕,๓๐๓.๑๐ บาท 
 ๓.)  เงินคงคลัง   ๗๘,๑๖๖,๔๒๗.๐๙ บาท 
 ๔.)  เงินรับฝาก  ๒๙,๔๑๔,๖๒๒.๑๔ บาท 
  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๑๒๑,๗๐๙,๐๘๔.๗๗ บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  ๕.๓  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดแจงมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  โดยมีประเด็นเน้ือหา
โดยสรุป ดังนี้ 

 ๑. )   การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามสัญญาหรืออาจารยอัตราจางของ 
         มหาวิทยาลัยใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการฯ

พิจารณา 
 ๒.)    การใหมีอนุกรรมการ ท่ีแตงต้ังโดยคณะอนุกรรมการฯ ตรวจแกไขผลงานทางวิชาการเพื่อกลั่นกรองกอน 

         เขาประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยในขั้นตอนการดําเนินการกลั่นกรองอาจมีการคิดคาตอบแทน                 
          การใชบริการจากผูขอกําหนดตําแหนงหรือมหาวิทยาลัยท่ีสงขอผลงานทางวิชาการ  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๔  แจงผลการทาบทาม / ……. 



 ๑๒

  ๕.๔  แจงผลการทาบทามการโอนยายขาราชการจากสังกัด สพท.เขต ๑ 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบการรับโอนขาราชการสังกัด สพท.เขต ๑  
จํานวน  ๓  ราย  มาปฏิบัติงานสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการทาบทามขาราชการสังกัด สพท.เขต ๑ ท้ัง ๓ ราย วายังยืนยันการโอนมาปฏิบัติงานสังกัด
มหาวิทยาลัย         ราชภัฏอุตรดิตถหรือไมนั้น   
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกหนังสือทาบทามเรียบรอยแลว และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
อุตรดิตถ เขต ๑ ไดแจงวายินดีใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อุตรดิตถ เขต ๑ ท้ัง ๓ ราย โอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถได ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เปนตนไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

  ๖.๑   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอทบทวนมติเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ 
           การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุทดแทนอัตราตําแหนงท่ีวางลง 
 
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑ / ๒๕๔๘  ท่ีประชุมมีมติไมเห็นชอบการขอ
เปลี่ยนแปลง 
 คุณวุฒิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุทดแทนอัตราตําแหนงสาขาภาษาอังกฤษที่วางลงโดยขอให 
 เปดรับสมัครวุฒิเดิมตอไปกอนนั้น  

 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีบันทึกขอใหสภา
มหาวิทยาลัยทบทวนมติ เนื่องจากมีความจําเปนในดานขาดแคลนผูสอน 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให ยึดปฏิบัติตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๒   
 มีนาคม  ๒๕๔๘ ตอไป 
 
  ๖.๒  การมอบอํานาจการพิจารณา และการจัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปดวยความรวดเร็ว และ       
 มีประสิทธิภาพ  ท่ีประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.)   สรุปงานที่เปนอํานาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยพรอมเสนอรายละเอียด  เพื่อมหาวิทยาลัย 
         พิจารณามอบหมายอํานาจใหคณะกรรมการชุดตางๆของมหาวิทยาลัย 

๒.) จัดทําปฏิทิน / ……. 



 ๑๓

 
 ๒.) จัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนการดขนาดเล็กแจก 
        คณะกรรมการ 
 

มติที่ประชุม มอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ในการประชุมครั้งตอไป 
 

  ๖.๓   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่ ๓ / ๒๕๔๘ 
 

  สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘  
 ในวันอังคารที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘   เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  หองสิริราชภัฏ  ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐  น.  
 
 
        นิธิวดี    คัณธานันท                                    
               บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม            
 
 
 
 

                  นายวีรชัย   เศรษฐพรรค 
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


