
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
คร้ังที่  ๗ / ๒๕๔๘ 

วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๔๘  
ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ  

 
 

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

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

 

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

 
      รายชื่อผูเขารวมประชุม / ……. 



 ๒

 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นางศณัฐฌา ฤกษดี ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
๔. นายโชตวิชช อินทนนท ผูชวยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม    เวลา   ๙.๓๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 

  ๑.๑  พนักงานตามสัญญายื่นหนังสือขอความเปนธรรมตอนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

  ดวยมีพนักงานตามสัญญาไดย่ืนหนังสือตอนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเปนธรรม 
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจางเหมาบริษัทแทนการจางพนักงานตามสัญญา ในตําแหนงพนักงาน
ขับรถ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาที่ทําความสะอาดอาคาร และเจาหนาที่ทําความสะอาดสวน
และบริเวณ  ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น  
 นายกสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอหารืออธิการบดี และคณะกรรมการเพื่อรวมพิจารณา  
อธิการบดีไดชี้แจงและรับทราบขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ และไดเสนอแนวปฏิบัติ ๓ ประเด็น  
ดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยจะขยายระยะเวลาการจางพนักงานตามสัญญาในตําแหนง พนักงานขับรถ 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาท ี่ทําความสะอาดอาคาร และเจาหนาที่ทําความ
สะอาดสวนและบริเวณ  ตอไปอีก  ๑  ป  

๒. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
๓. มีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานอยางตอเนื่อง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
๑. แนวปฏิบัติ  ๓  ประเด็น  ตามที่อธิการบดีเสนอ 
๒. กรณีท่ีมีการเสนอขอรองเรียนตอนายกสภามหาวิทยาลัยอีก สภามหาวิทยาลัยขอมอบ 
        อํานาจการพิจารณาใหอธิการบดีเปนผูตัดสินใจ 

  มอบหมายให  อธิการบดีพิจารณาออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเพื่อใหเกิดความ 
  เปนธรรม 
ขอเสนอแนะ การประชุมครั้งตอไปกรณีท่ีมีเรื่องที่สงผลกระทบกับบุคคล ขอใหเปนการประชุมลับ  
  โดยใหสามารถเผยแพรมติได แตหามมิใหนําความคิดเห็นในที่ประชุมนําไปเผยแพรตอ 
  สาธารณะ 

๑.๒  นายกสภามหาวิทยาลัย / ....... 



 ๓

 
  ๑.๒  นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบชอดอกไมแสดงความยินดีตอนายดิเรก  กอนกลีบ  
 

นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มอบชอดอกไมแสดงความยินดีตอ นายดิเรก  กอนกลีบ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัดแมฮองสอน  

 

ระเบียบวาระท่ี    ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
คร้ังที่  ๖ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘   จํานวน   ๘  หนา  เสนอคณะกรรมการพิจารณา          
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๔๘  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑   แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
 

ความเปนมา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบปฏิทินงบประมาณและกรอบแนวคิดการจัดสรร 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ แลวน้ัน เพื่อใหการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
มหาวิทยาลัย    จึงขอเสนอแผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๔๙   

  รายละเอียดดังกลาวไดผานความเห็นชอบในหลักการจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 งบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๔๘ เรียบรอยแลว                    
ประเด็นนําเสนอ   ขออนุมัติ  แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๔๙   
มติที่ประชุม  อนุมัติ แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๔๙  ตามเสนอ 
 

                            ๓.๒  ราง   ระเบียบสภามหาวิทยาลยั  และ ราง  ประกาศมหาวิทยาลัย 
        เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๔๘  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ราง ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัย วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และ ราง ประกาศมหาวิทยาลัย  
เรื่อง  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘   

 
 
 

โดยไดมอบหมายให / .......... 



 ๔

 
  โดยไดมอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ คือ จัดทํา

ตารางเปรียบเทียบระหวางระเบียบและประกาศฉบับเดิมกับระเบียบและประกาศฉบับใหมวาเน้ือหามี
ความแตกตางกันอยางไร  และขอใหระบุใหชัดเจนวามหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองปรับคาธรรมเนียม
ขึ้นเนื่องจากเหตุผลใด  นําเสนอที่ประชุม เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งน้ี  

  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดตามขอเสนอแนะของที่ประชุมเรียบรอยแลว 
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ   

๑. ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒.   ราง ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘   

มติที่ประชุม เห็นชอบให ชะลอการพิจารณา ราง ระเบียบสภาและ ราง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับ
จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ออกไปกอน 

  มอบหมายให  มหาวิทยาลัยไปคํานวณคาธรรมเนียมการศึกษาวาสามารถจะเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาใหเทากับราชภัฏอื่น เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                  
ไดหรือไม  

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
 

  ๔.๑      ราง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย 
            ราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ. .......... 

 

จากการประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย เมื่อวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๘                             
ท่ีประชุมไดเห็นชอบรางประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดี คณะ 
ศูนย  สถาบัน และสํานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และจะนําเสนอตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อพิจารณา ในวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๔๘  ตอไป 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรับความเห็นชอบใหมีการแบงสวนราชการ ดังนี้ 
๑. ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี  

(๑)  กองกลาง   
(๒)  กองนโยบายและแผน   
(๓)  กองบริการการศึกษา   
(๔)  กองบริหารงานบุคคล 

         (๕)  กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

๒.   ใหมีสํานักงานคณบดี / ..... 



 ๕

 
 ๒.   ใหมีสํานักงานคณบดีในคณะเกษตรศาสตร คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๓.    ใหมีสํานักงานผูอํานวยการในสถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๕.๑    ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑  
           ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

 

ความเปนมา  จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สมัยสามัญคร้ังที่ ๔/
๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน  ๖  คน  ดังนี้ 
๑. ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

-    การบริการการศึกษา     จํานวน   ๑ คน 
-   หลักสูตรและการสอน    จํานวน ๑ คน 
-   วิจัยและประเมินผลการศึกษา    จํานวน ๑ คน 

 ๒.   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
       -   วิจัยและพัฒนาทองถิ่น    จํานวน ๑ คน 
๓.    ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

        -   การบริหารการศึกษา     จํานวน ๒ คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน  ๖  คน   ตามเสนอ 
 

๕.๒   ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘  
 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๔๘                        
ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต จํานวน  ๕๘  คน  ดังน้ี 
 ๑.   บริหารธุรกิจบัณฑิต     
        -  โปรแกรมการบริหารธุรกิจ (การตลาด)   จํานวน ๑ คน 
        -  โปรแกรมการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  จํานวน ๑ คน 
 

๒.  วิทยาศาสตรบัณฑิต / ....... 



 ๖

 
 ๒.  วิทยาศาสตรบัณฑิต     
       -  โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร    จํานวน ๔ คน 
       -  โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟาอุตสาหกรรม) จํานวน ๑ คน 
 ๓.   ศิลปศาสตรบัณฑิต       
       -   โปรแกรมศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป)  จํานวน ๒ คน 
       -   โปรแกรมการพัฒนาชุมชน    จํานวน  ๔๙   คน  
มติที่ประชุม อนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต จํานวน  ๕๘  คน   ตามเสนอ 
 

  ๕.๓   ขอเสนอแตงตัง้ผูสมควรดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดบัผูชวยศาสตราจารย 
            จํานวน  ๒  ราย  
 

ความเปนมา จากการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเชียงใหม ลําปาง และอุตรดิตถ คร้ังที่ ๖/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๔๘  ท่ีประชุมได
ดําเนินการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ และมีมติสมควรอนุมัติแตงต้ังใหผูมีรายช่ือดังตอไปน้ีดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  คอื  นายไพรินทร   จําลองราษฎร  และนายจักรกฤษณ   พญิญาพงษ     

อางตามมาตรา ๑๘ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงนําเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสมควรดาํรงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน  ๒  ราย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน  ๒  ราย ดังน้ี 
๑.   นายไพรินทร   จําลองราษฎร  สมควรอนมุัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
       สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา  ท้ังนี้ไมกอนวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๔๘ 

 ๒.  นายจักรกฤษณ   พญิญาพงษ    สมควรอนมุัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
       สาขาวิทยาศาสตรสขุภาพ  ท้ังนี้ไมกอนวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๔๘   

มติทีป่ระชุม อนุมัติ แตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน  ๒  ราย               
ตามเสนอ 
 

  ๕.๔   ขอเลือ่นการพิจารณาวาระ เรื่อง ราง พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ 
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ พ.ศ. ๒๕๔๘  และ ราง  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘  

  
 
 
 

เนื่องจาก / ............ 
 
 



 ๗

ท่ีประชุมเห็นสมควรใหเลื่อนการพิจารณาวาระ เรื่อง ราง พระราชกฤษฎกีา วาดวย ปริญญา              
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

  ๖.๑  ชี้แจงรายละเอียดการเตรียมการไปศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  อาจารย ดร.ภาณุ  สิทธิวงศ  ผูชวยอธิการบดี ผูประสานงานโครงการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ชี้แจงรายละเอียดการเตรียมการไปศึกษาดูงาน ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหท่ีประชุม
ไดรับทราบเกี่ยวกับกําหนดการเดินทาง ในระหวางวันที่  ๔ – ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๘ กําหนดการศึกษา         
ดูงาน และทัศนศึกษา  ณ  California State University San Bernardino และ University of North Texas 
ระหวางวันท่ี  ๔ – ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ขอมูลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสังเขป และขอมูลท่ีพัก 

 

 ๖.๒  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘ 
 

  สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘ ในวันอังคารที่  ๒๕ 
ตุลาคม  ๒๕๔๘   เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ปดประชุมเวลา   ๑๒.๔๕   น.  
 
 
        นิธิวดี    คัณธานันท                                    
               บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม            
 
 
 
 

                  นายวีรชัย   เศรษฐพรรค 
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


