รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
ณ หองสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ
รายนามผูมาประชุม
๑. นายธีระวัฒน
๒. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
๔. นายนรินทร
๕. นายดิเรก
๖. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
๗. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
๘. นายพีระศักดิ์
๙. นายมานพ
๑๐. นายวีระ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร
๑๒. อาจารย ดร.วิวรรธน
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
๑๔. อาจารยปริญญา
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
๑๖. อาจารยโศรตรีย
๑๗. อาจารยเจษฎา
๑๘. อาจารยอุดมศักดิ์
๑๙. อาจารยอมร
๒๐. อาจารย ดร.วีรชัย

ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
เหลาอารยะ
กอนกลีบ
กาญจนกิจ
นพรัก
พอจิต
ดีมี
รัตนศิริกุลชัย
โพธิ์ศรี
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
เศรษฐพรรค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

จันทรแกว
พูลสรรพสิทธิ์
ศิลปอวยชัย
ทรัพยนิรันดร

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูไมมาประชุม

๑.
๒.
๓.
๔.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
แพทยหญิงศรีวรรณา
นายแพทยชาญชัย
นายเรืองชัย

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายชื่อผูเขารวมประชุม / …….

๒
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางวาสนา
๒. นางสาวนิธิวดี
๓. นางสาวกนกรัตน
๔. นายดํารงค

ผูบุญ
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยกําหนดวาในการ
ประชุมของสวนราชการขอใหงดเวนการสวมสูทเพื่อใหไมรอนและเพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา
ดานการใชเครื่องปรับอากาศ จึงขอความรวมมือจากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว
มติที่ประชุม

ทราบ และดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จํานวน ๑๒ หนา เสนอคณะกรรมการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ โดยไมมีขอแกไข

ขอเสนอแนะ ที่ประชุมขอใหมหาวิทยาลัยชวยผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนใหมีการเลื่อนระดับและปรับ
ตําแหนงใหไปสูระดับ / ตําแหนงที่สูงขึ้น
ขอชี้แจง

เรื่องการขอเลื่อนระดับ และปรับตําแหนงจากอาจารย ๑ เปนอาจารย ๒ และจากระดับ ๕
เปนระดับ ๖ เปนไปตามพระราชบัญญัติขาราชการครู ปจจุบันใชพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการรอขอบัง คับเกี่ยวกับเรื่อ งการกําหนด
ตําแหนงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อยูระหวางการดําเนินการจัดทําขอบังคับฉบับ
ดังกลาวอยู
ระเบียบวาระที่ ๓ / ……

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และขอใหนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการในที่ประชุมครั้งนี้
มหาวิทยาลัยได ดําเนินการจั ดทํ าแผนพัฒนาบุ คลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถเรียบรอยแล ว
จึงเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยสรุป ดังนี้
๑. บุคลากรอาจารยที่เปนขาราชการจะเกษียณอายุ มีจํานวนมากขึ้นและจะมากที่สุดในป พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๔ รวม ๔๙ คน จากปจจุบัน จนถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จะมีอาจารยที่เปน
ขาราชการเกษียณอายุทั้งสิ้น ๙๘ คน และจะคงเหลืออาจารยที่เปนขาราชการ ๖๘ คน จาก ๑๖๑ คน
๒. บุคลากรตามสัญญาไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน ปจจุบันมีบุคลากรตามสัญญา ๔๔๑
คน และกวา ๙๐%เปนบุคลากรที่ไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณซึ่งเปนรายไดของ
มหาวิทยาลัย สวนเงินงบประมาณแผนดินที่ทดแทนอัตราเกษียณไดรับนอยมากและไดรับการจัดสรรใหใน
อัตราที่ต่ํากวามหาวิทยาลัยทั่วไป
๓. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย กวา ๙๐% ใชเงินของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ ไดรับ
ทุ น การศึ ก ษาจากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น น อ ยมาก และในป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ไม ไ ด รั บเงิ น
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 เพื่อใหสอดคลองกับการขอจัดตั้งงบประมาณ
๘. ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการเสนอในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนามหาวิทยาลัย
๑. เรื่องอัตราผูเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยอยูภายใตสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ และอยูภายใตกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติคืนอัตราเกษียณใหในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ คืนให ๒๐ % จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็จะพิจารณาวาสวนราชการใด
ขาดแคลนเทาใด ควรจะไดรับเทาใด และอัตราเกษียณที่มหาวิทยาลัยไดรับคืนมาสวนใหญก็จะไดรับ
ไมถึง ๒๐% เนื่องจากความวิกฤติของครูโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจะวิกฤติมากกวา
ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเริ่มจัดทําเพื่อขอมติจากคณะรัฐมนตรีในการ
ขออัตราผูเกษียณอายุราชการคืน ๑๐๐% เปนคาจางชั่วคราวในอัตรา ๑.๗ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ
และในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ไดมีการประชุมและมอบหมายใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ต รดิ ต ถ เป น ต น เรื่ อ งในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เรื่ อ งนี้ เพื่ อ ไปนํ า เสนอในการประชุ ม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ จังหวัดนครพนม
๒. เรื่องทุนการศึกษา ตามที่นายกรัฐมนตรีไดจัดสรรเงินกอนแรกประมาณ ๓๐๐ ลานนั้น
ไดมีการจัดสรรใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย ๒๔ แหง หนวยงานที่มีขาราชการหรืออาจารยที่เปน
พนั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร อ มที่ จ ะไปเรี ย นต อ ต า งประเทศได โดยมี ไอทเว น ตี้ ของ
มหาวิทยาลัยรองรับอยูแลวสามารถยื่นขอทุนไดเลย แตการจัดสรรใหครั้งนี้ไมไดรวมถึงบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงไมไดรับการพิจารณาจัดสรรให
สํ า หรั บ การแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งนี้ นั้ น อธิ ก ารบดี ไ ด พ ยายามประสานงานกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอทุน เมื่อปที่แ ลวมีอาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับทุน ๑ ป เพื่อ
ศึกษาตอในประเทศ จํานวน ๗ คน ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ
งบประมาณ ผูกพันธเพื่อการพัฒนาอาจารย คาดวาภายใน ๒ เดือนนี้ จะเสนอถึงคณะรัฐมนตรีได
ทั้งหมด
ในสวนของอาจารยประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะพยายามชี้แจงเพื่อให
ไดมาซึ่งอัตราเหลานี้ โดยการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณคาจางชั่วคราวใหกับมหาวิทยาลัย
มิเชนนั้นจะเกิดปญหางบประมาณที่จัดจางลูกจางชั่วคราวเขาขั้นวิกฤติ
๓. มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรฉบับสมบูรณ ที่มีเปาหมายแตละป วาจะพัฒนา
บุคลากรใด เพื่ออะไร ในสาขาใด ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว แตไมไดนําเสนอขอมูล
ในการประชุมครั้งนี้ นําเสนอเพียงสรุปเทานั้น
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยตรวจสอบรายละเอียดใหถูกตอง ใหมีความชัดเจน
เขาใจงาย และถามีขอผิดพลาดขอใหปรับแก

ขอชี้แจง

๓.๒ ขอบังคับ / ……

๕

๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัย และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ เพื่อทําหนาที่ในการกลั่นกรองขอบังคับ ระเบียบ ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอบังคับฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ขอบังคับ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๔๘ และจะนําเสนอขอบังคับตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามในการประชุม
ครั้งนี้ แตเนื่องจากครั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจไมสามารถมาเปนประธานการประชุมได
มหาวิทยาลัยจึงขอนําขอบังคับและระเบียบสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงนาม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ยังไม
ดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๔.๑ กําหนดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จากการประชุมเพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ประชุมไดแจง
กําหนดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
โดยสรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีจํานวนบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น
๓,๐๐๒ คน แบงเปนชวงเชา ๒,๒๐๐ คน และชวยบาย ๘๐๒ คน ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถจะรับชวงเชาและบาย ในชวงเชาเปนมหาวิทยาลัยเดียว และชวงบายรับรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นจะตองมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั่งบนเวทีเพื่อเปน
เกียรติแกผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ทุกทานเขารวมเปนเกียรติในพิธี ตามวันและเวลาดังกลาว
มหาวิ ทยาลั ยจะกํา หนดจัดการประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏอุ ตรดิต ถ ครั้ ง ที่ ๖ / ๒๕๔๘
ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ในวัน ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๔๘ กอ นเข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ๑ วั น
สําหรับสถานที่พักและสถานที่ประชุมมหาวิทยาลัยจะแจงใหกรรมการไดรับทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ / …….

๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๔๗
ความเปนมา
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเลือกสรรการใหปริญญากิตติมศักดิ์ไดประชุมเพื่อพิจารณา รายชื่อ
ผู ส มควรได รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ประจํ าป ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๗ เป นที่ เ รี ยบร อ ยแล ว เมื่ อ วั นที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให
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 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไมได
เปดสอนสาขายุทธศาสตรการพัฒนา และกรณีนายวรศักดิ์ วงศวรกุล เนื่องจากไมไดดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติการเลือกสรร
๕.๒ ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗
ความเปนมา
ตามที่คณะกรรมการจัดทํ าผลการศึ กษาของผู สําเร็ จการศึ กษาประจํ าภาคเรี ยนที่ ๓ ปการศึ กษา
๒๕๔๗ ไดดําเนินการจัดทําผลการศึกษาตรวจสอบคาระดับคะแนนเฉลี่ยและโครงสรางหลักสูตรผูสําเร็จ
การศึกษาไดเรียนครบตามโครงสรางเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
ซึ่งเปนไปตาม / ................

๗

ซึ่งเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย การประเมินผลการศึกษา
ระดั บอนุปริญญาและปริญญาตรี ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ และไดผ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการใหสําเร็จการศึกษาแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร
ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๕๑๕ คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๕๑๕ คน ดังนี้
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 บัดนี้คณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาตรวจผลการเรียนและ
คุ ณสมบั ติ อื่ น ตามข อบั งคั บสภาประจํ ามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ ว าด วย การจั ดการศึ กษาระดั บ
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 ดังนี้
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
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง โครงสราง
อัต ราเงิ น เดื อ นและคา ตอบแทนบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ ลงวั นที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๔๗
ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอสาขาขาดแคลน ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ และมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขณะนี้ ม หาวิทยาลัยมีปญหาเรื่ องบุ ค ลากรขาดแคลนเนื่องจากอยูกับมหาวิทยาลัยไดไ มน าน
เนื่องจากบางสาขาวิชามีชองทางไปประกอบวิชาชีพอื่นที่มีรายไดสูงกวา และบางสาขาวิชาก็ไมมีผูมาสมัคร
มหาวิทยาลัยจึงหาชองทางที่จะสามารถดึงบุคลากรเหลานั้นใหอยูกับมหาวิทยลัยใหมากที่สุด จึงเห็นวา
วิธีการหนึ่งที่จะชวยไดคือการใหคาตอบแทนที่สูงขึ้นเปนแรงจูงใจ มหาวิทยาลัยจึงพิจารณากําหนดสาขา
วิชาชีพขาดแคลน ทั้งหมด ๒๕ สาขา เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยกลับไปดําเนินการแยกกลุมสาขา และเมื่อปรับแกเรียบรอยแลว
ที่ประชุมเห็นชอบใหประกาศใชไดเลย
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
มติที่ประชุม / ………

๙

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ปฏิทินงบประมาณ และกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๙ ตามเสนอ
ขอเสนอแนะ ควรใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการใชงบประมาณเสนอที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ และควรวิเคราะหดวยวาหนวยงานไดดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
๕.๖ ขออนุมัตอิ ัตราขาราชการทดแทนตําแหนงที่ลาออก
ความเปนมา ตามที่อาจารยสุนีรัตน การะกัน อาจารยประจํา สังกัดคณะวิทยาการจัดการไดขอลาออก
ทําใหขณะนี้มหาวิทยาลัยมีอัตราขาราชการวางลงจํานวน ๑ อัตรา
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติบรรจุขาราชการทดแทนอัตราที่วางลง จํานวน ๑ อัตรา โดยในเบื้องตน
มหาวิทยาลัยไดนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรียบรอยแลว
โดยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอกําหนดคุณวุฒิ คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาการบัญชี หรือสาขา
การตลาด
หรือสาขาธุรกิจระหวางประเทศ หรือสาขาการคาทางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ อัตราขาราชการทดแทนตําแหนงอาจารยสุนีรัตน การะกัน ที่ลาออก จํานวน ๑ อัตรา
โดยกําหนดคุณวุฒิ คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารทรัพยากร
มนุษย หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาการตลาด หรือสาขาธุรกิจระหวาง
ประเทศ หรือสาขาการคาทางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
มติที่ประชุม
อนุมัติ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับการบรรจุแทนตําแหนงอาจารยสุนีรัตน
การะกัน ที่ลาออก จํานวน ๑ อัตรา โดยกําหนดคุณวุฒิ คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาการบัญชี
หรือสาขาการตลาด หรือสาขาธุรกิจระหวางประเทศ หรือสาขาการคาทางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ตามเสนอ
กรณีที่เปดรับสมัครในระดับปริญญาเอกแลวไมมีผูมาสมัค รหรือไมมีผูผานการคัดเลือ ก
ที่ประชุมเห็นชอบใหปรับคุณวุฒิการรับสมัครเปนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได

ขอเสนอแนะ / ……….

๑๐

ขอเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหนักศึกษา และอาจารยประจําตามสัญญาภายในของ
มหาวิทยาลัยในการสอบแขงขันดวย
๒. ขอใหมหาวิทยาลัยสงประกาศไปยัง กพ. ซึ่งจะมีนักเรียนทุนจํานวนมากที่ยังไมมีที่บรรจุ
โดยยื่นขอเสนอวาถาจบการศึกษาระดับปริญญาโทแลวสามารถศึกษาตอระดับปริญญาเอกไดเลย
โดยตองมาเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยดวย รวมถึงอัตราภาษาอังกฤษที่ยังเปนอัตราวางอยูขณะนี้ดวย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ความคืบหนาโครงการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการโครงการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ นั้น ขณะนี้มีความคืบหนา คือ มหาวิทยาลัยกําหนด
ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ California State University ประมาณปลายเดือนกันยายน
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่ผานมา 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 ที่ผานมา อนุกรรมการคุรุสภาที่เกี่ยวกับรับรองคุณวุฒิและเทียบ
ประสบการณไดออกเกณฑการรับรองสถาบันผลิตครู ๕ ป มีประเด็นที่เพิ่มในโครงสรางหลักสูตร
ในสวนของวิชาเฉพาะดาน จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไวในหลักสูตรเดิม ๖๙ หนวยกิต
เปลี่ยนเปน ๗๔ หนวยกิต จึงขออนุญาตเพิ่มในประเด็นดังกลาวโดยการเลือกจากวิชาเอกเลือกโดยที่
ไมไดแกไขอะไร
๒. เรื่องการนํากระบวนการพัฒนาหลักสูตรไปไวในภาคผนวก
๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ ในวันอังคารที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นิธิวดี คัณธานันท
บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม

นายวีรชัย เศรษฐพรรค
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

