
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี   6/2551 

วันที่  30  มิถุนายน  2551  
ณ   หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  

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

1 ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัต ิ อธิการบดี  
3 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                               
4 นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
5 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
6 นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                                   
 7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                      
8 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                          
9 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร 
10 อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                      
11 ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย  จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
12 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
13 ผูชวยศาสตราจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
14 อาจารยเสรี  แสงอุทัย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
15 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา    เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย                                      

 

รายนามผูไมมาประชุม 
1 นายธีระวัฒน  ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       ติดภารกิจ   
2 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
4 นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
5 นายพีระศักดิ ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ   
6 แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
7 นายวีระ รัตนศริิกลุชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       ติดภารกจิ 
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมพันธ รอดพ่ึงครุฑ กรรมการจากผูดาํรงตําแหนงบรหิาร                      ติดภารกจิ 

 
 
 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม    /…. 
 
 



 2
 
รายนามผูเขารวมประชุม     
 

1 นายพรไชย สาครเสถียรกลุ ผูชวยเลขานุการ  
2 นางสาวนิธิวดี  คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
3 นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
4 นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม   เวลา  09.30   น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ         
วาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

1.1 นายกสภามหาวิทยาลยั ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มอบชอดอกไม 
แสดงความยินดี  แกนายพีระศักดิ์  พอจิต   
 

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มอบชอดอกไมแสดงความยินดี  
แกนายพีระศักดิ์  พอจิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เน่ืองในโอกาสที่ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

ที่ประชุม รับทราบ และรวมแสดงความยินดีกับนายพีระศักดิ์  พอจิต 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  5/2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 30  
พฤษภาคม  2551 จํานวน 14   หนา  และไดจัดสงใหกรรมการไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   5/2551   เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2551  โดยใหมีการแกไข ดังนี้  
1)  วาระที่  3.2 ประเด็นนําเสนอขอ 2  ใหแกไขเปน  

2.  พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1 รายช่ือ  
2)  วาระที่  3.2  มติท่ีประชุม ขอ 1   ใหแกไขเปน  

1.  เห็นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจาก
บัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  โดยวิธีการลงมติใหความเห็นชอบ  

3)  วาระที่  3.2  ขอ 2.   ใหแกไขเปน  
เห็นชอบ ผลการลงมติใหความเห็นชอบบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากบัญชีรายช่ือ
ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  ไดแก  รองศาสตราจารยพิศมัย   หาญสมบัติ    ท้ังนี้   ต้ังแตวันที่  30  
พฤษภาคม  2551  เปนตนไป  
 

4)   วาระที่  4.1  /....... 



 3

 
4)   วาระที่  4.1  ความเปนมา บรรทัดที่ 3  ใหแกไขเปน  “กระทรวงอุตสาหกรรม”   
5)  วาระที่  5.1  ประเด็นนําเสนอ  ใหแกไขเปน  

  ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  จํานวน  46  ราย  ดังนี ้  
6)  วาระที่  5.1  มติท่ีประชุม  ใหแกไขเปน  

  อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550  จํานวน  46  ราย   ตามเสนอ  
7)  วาระที่  5.4  ประเด็นนําเสนอ  ลําดับที่ 2   ใหแกไขเปน  

  2.  นางสาวสินี   กะวิ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  6    ตําแหนงเลขที่  0017  
8)  วาระที่  5.5  ความเปนมา  บรรทัดที่ 1 และ 2   ใหแกไขเปน  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” 
9)  วาระที่  4.1  มติท่ีประชุม  ใหแกไขเปน  “รับทราบ”  
10)  วาระที่  6.1  การกําหนดการประชุมครั้งตอไป  ใหเลื่อนไปอยูวาระสุดทาย  

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง  
 

3.1 ความคืบหนาการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับแก (ราง) ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
 และการดําเนินการของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง   

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2551  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2551  ท่ีประชุม                    
ไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตามความคืบหนาการปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับ (ราง) ระเบียบ   
ท่ีไดเคยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหผูเกี่ยวของกลับไปดําเนินการปรับปรุง
แกไข  รวมไปถึงติดตามการดําเนินการของคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายคาตอบแทน การดําเนินการ
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอรายงานผลการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ดังนี้  
ประเด็นที่  1   ติดตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีไดเคยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายใหผูเกี่ยวของกลับไปดําเนินการปรับปรุงแกไข  จํานวน  5  ฉบับ   ไดแก  

1.1  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบด ี
       พ.ศ.2551  
1.2  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2551  
1.3  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนง  
       หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2551  
1.4  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
1.5  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย  การดําเนินการทางวินัย  การสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ   
        การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณและการรองทุกข   
       พ.ศ. .............. 

 
บัดนี้ (ราง)  ขอบังคับ /...... 
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บัดนี้ (ราง)  ขอบังคับ ในขอ  1.1  1.2  1.3 และ 1.5   ผูไดรับมอบหมายไดดําเนินการปรับปรุงแกไข ตาม               

มติสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งน้ี   สําหรับ (ราง) 
ขอบังคับ 1.4  นั้น ผูไดรับมอบหมายอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขและประชาพิจารณ   ซึ่งจะนําเสนอ                   
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป  
ประเด็นที่  2   ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายคาตอบแทน การดําเนินการ
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    

ผูไดรับมอบหมาย จะขอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายคาตอบแทน 
การดําเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป     

   สืบเนื่องจากประเด็นที่ 2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน  ไดขอหารือท่ีประชุม ดังนี้  
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายคาตอบแทน การดําเนินการ
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งมีนายมานพ  ดีมี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน  
และมีรองศาสตราจารย ดร.ระพินทร   โพธ์ิศรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการในขณะนั้น รวมเปนกรรมการ 
ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.ระพินทร   โพธิ์ศรี  ไดรับมอบหมายใหรวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของนําเสนอ
คณะกรรมการฯ   แตเนื่องจากบัดนี้  รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร   โพธ์ิศรี ไดพนจากวาระการดํารงตําแหนง
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการแลว  และไมไดมอบหมายงานใหกับผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล                  
ศศิธรานุวัฒน   เพื่อประสานภารกิจในเรื่องดังกลาวตอ   ดังนั้น   เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการชุดดังกลาว
เปนไปอยางตอเนื่อง จึงขอหารือท่ีประชุม  

มติที่ประชุม มอบหมายให เลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามความคืบหนา  กรณีท่ีคําสั่งระบุเปนช่ือตําแหนง
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ท่ีประชุมขอให  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน  ดําเนินการ
สานตอในเร่ืองดังกลาวตอไป  แตหากคําสั่งระบุเปนช่ือรองศาสตราจารย ดร.ระพินทร   โพธ์ิศรี ขอใหเสนอเรื่อง               
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ  จากรองศาสตราจารย  ดร .ระพินทร    โพธ์ิศรี  เปน  ผูชวยศาสตราจารย                      
ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน   และ/หรือ ขอเปลี่ยนแปลงคําสั่งจากชื่อบุคคลเปนช่ือตําแหนงประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ  เพื่อใหผูท่ีเขาสูตําแหนงตอสามารถสานภารกิจที่ไดรับมอบหมายตอไปได  

 

3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ                 
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณและการรองทุกข                   
พ.ศ. 2551   

 

ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  12/2550  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2550  คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2550 ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ซึ่งในการประชุมครั้งดังกลาว                      
ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยไดมอบหมายใหสภามหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดของ (ราง) ขอบังคับ
กอนนําเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

บัดนี้  คณะอนุกรรมการ /...... 
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บัดนี้  คณะอนุกรรมการไดดําเนินการปรับปรุงแกไข   (ราง) ขอบังคับตามที่ได รับมอบหมายแลว                      
จึงขอนําเสนอ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ                    
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2551                      
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

อนึ่ง  เนื่องจาก นายพีระศักดิ์  พอจิต  ประธานคณะอนุกรรมการฯ ติดภารกิจ จึงขออนุญาตให นายปริญญา  
บัววังโปง  เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  ทําหนาท่ีในการนําเสนอแทน  

ประเด็นนําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา              
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณและการรองทุกข 
 พ.ศ. 2551        

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา             
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  การอุทธรณและการรองทุกข                 
พ.ศ. 2551   โดยใหแกไขเพ่ิมเติม  ดังน้ี   
1. ขอ 2  ความวา “ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป”  ขัดแยงกับ ขอ 5 ความวา 

“การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย” คําวา “วันแรกแหงระยะ                
เวลานั้น” มีความหมายวาอยางไร ขอใหตรวจสอบเพื่อความชัดเจน 

2. ขอ 4  ใหแกไขบทนิยามคําวา “ก.บ.ม.”  เปนดังนี้    
 “ก.บ.ม.  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ”   

3. ขอ 4  ใหเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับการจางใหทํางาน                      
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” ในขอบังคับดวย  

4. ขอ   8  ความวา “คณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจากขาราชการ  พนักงาน  หรือผูปฏิบัติงานประจํา                      
ของมหาวิทยาลัย”  ขอใหตรวจสอบวา ผูท่ีไมใชขาราชการสามารถเปนคณะกรรมการสอบสวนไดหรือไม  

5. ขอ 11 (2)  ใหแกไขเปน “ (2)  มีสวนไดสวนเสียในเร่ืองที่สอบสวน” 
6. ขอ 48 (2)  การกําหนดโทษ ไมควรกําหนดโทษเกินมาตรฐานที่ ก.พ.อ.  กําหนด  ซึ่งไดระบุไวในประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ขอ 5  
7. ใหแกไข 48 (2)  เปน    “กรณีท่ีขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 กระทําผิดเรื่องลวงละเมิดทางเพศกับนักศึกษา ประพฤติชูสาวหรือ
กระทําอนาจารกับนักศึกษา การแกไขผลการสอบของนักศึกษา การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ”  

 
 

9. ขอ 51  ใหแกไขเปน/....... 
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8. ขอ 51  ใหแกไขเปน “51. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมติสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ดังนี้”  

9. ขอ 62  วรรคสาม บรรทัดสุดทายใหแกไขเปน “โดยใหคณาจารยประจําและขาราชการมาประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเองใหไดจํานวนสามคน แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง”  

10. ขอ 67  ใหเพ่ิมเติม “(7)  เปนกรรมการสอบสวนในกรณีนั้น”  
11. ขอ 72  (2) ใหแกไขเปน “(2)  มีสวนไดสวนเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ”  

มอบหมายให เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแกไขในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ 
จากนั้น จัดสงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลวงหนากอนการประชุมคร้ังตอไป  พรอมกับ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุตรดิตถ   วาดวย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2551  

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
 

4.1 การลงนามความรวมมือการจดัการศึกษารวมกับวิทยาลยัเทคนิคและอาชีวศึกษา 
สิบสองปนนา  ประเทศจีน  

 

ดวยเมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2551  อธิการบดีและคณะ  ไดเดินทางไปประเทศจีน  เพ่ือลงนามความรวมมือ
ทางการศึกษา กับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา สิบสองปนนา  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา สิบสองปนนา  
มณฑลยูนนาน  มีนักศึกษาเปนชาวไทยลื้อท่ีมีการเรียนหลักสูตรภาษาไทย ระดับอนุปริญญา ท่ีผานมาไดมีการ               
สงนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย และเนื่องจากมีความใกลชิดและติดตอกันอยางตอเน่ือง                
จึงไดมีการประสานหารือรวมกัน ซึ่งนํามาสูการลงนามความรวมมือทางการศึกษาระหวาง วิทยาลัยเทคนิคและ
อาชีวศึกษา สิบสองปนนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีสาระสําคัญในการลงนาม  ดังนี้  
1.  การแลกเปลี่ยนอาจารย 

1. 1  ท้ังสองฝายจะ แลก เปลี่ยนอาจารยปละ 1 ทานเพื่อไปชวยสอนหนังสือซึ่งกันและกันโดยแตละ
มหาวิทยาลัยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดานการเดินทาง และเงินเดือน แตมหาวิทยาลัยเจาภาพจะเปนผูรับผิดชอบ
จัดหาที่พักใหแกอาจารยแลกเปลี่ยน อาจารยแลกเปลี่ยนจะรับผิดชอบในการสอนสัปดาหละ 14 - 16 คาบ 

1.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะสงนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยไปทําการฝกสอนภาษาไทย ณ สถาบัน
อาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนา ปละ 2-4 คน โดย สถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนาจะรับผิดชอบ
จัดหาที่พัก และคาเบ้ียเลี้ยงสําหรับนักศึกษาคนละ 200 หยวนตอเดือน 
2.  การศึกษาในระบบ 2+1 (เรียนที่ประเทศจีน 2 ป  และ เรียนที่ประเทศไทย 1 ป)   

2.1 นักศึกษาของสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนา เอกภาษาไทย ช้ันปท่ี 3 จะเดินทางไปเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีการเรียนการสอนเปนระยะเวลา 8 เดือน โดยในแตละปจะมีจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมไมตํ่ากวา 25 คน ท้ังนี้ สถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนาจะแจงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถทราบ
กอนไมนอยกวา 3  เดือน  

 
และเมื่อสําเร็จการศึกษา/…… 
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และเมื่อสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะสงผลการเรียนใหสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสอง             
ปนนา และมอบใบประกาศนียบัตรใหนักศึกษาที่ผานการอบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะเปดโอกาส                      
ใหนักศึกษาที่ผานการอบรมเขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถจะจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาจากสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนาในอัตราสวน 1 ทุน                
ตอจํานวนนักศึกษา 25 คน โดยเปนทุนการศึกษาสําหรับคาลงทะเบียนรายวิชา 

2.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะจัดรายวิชาตามแผนการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยี
สิบสองปนนาภาคเรียนที่ 1 สอนภาษาไทย และรายวิชาอื่นๆ อีก 5 รายวิชา พรอมมีการอบรมเตรียมพรอมการฝก
ประสบการณวิชาชีพภาคเรียน 2  แบงออกเปน 2 ชวง ดังนี้ ชวงที่ 1 เชนเดียวกับภาคเรียนท่ี 1 ชวงที่ 2 เปนการฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะดําเนินการติดตอ บริษัทหางราน ตลอดจน สถานบริการตางๆ 
เชน โรงแรม บริษัททองเที่ยว เพื่อใหนักศึกษาไปฝกประสบการณรายละเอียดรายวิชาและการฝกประสบการณ                  
อยูในภาคผนวกของเอกสารนี้ 

2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะคิดคาเลาเรียนแบบเหมาจาย คนละ 6,500 หยวน โดยรวม คาลงทะ เบียน 
คาประกันสุขภาพ คาหอพักสําหรับหองพักพัดลมในหอพักของมหาวิทยาลัย คากิจกรรม คาเอกสารประกอบการ 
เรียน โดยนักศึกษาจะชําระเงินโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกอน เปดภาค เรียน 
3.  การศึกษาในระบบ “ 1+3” ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 

3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนาจะรวมกันจัดการศึกษา             
ในระบบ “ 1+3” ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ใหกับนักศึกษาของสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนาที่ผานการสอบคัดเลือกนักศึกษา                      
ในหลักสูตรนี้  จะทําการศึกษารายวิชาในปท่ี 1 ณ สถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนา และจะเดินทางไป
ศึกษารายวิชาในปท่ี 2-4  ณ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ  เมื่อสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะไดรับปริญญาบัตร                      
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาจากสถาบัน
อาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนาในอัตราสวน 1 ทุนตอจํานวนนักศึกษา 25 คน โดยเปนทุนการศึกษาสําหรับ
คาลงทะเบียนรายวิชา 

3.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะคิดคาเลาเรียนแบบเหมาจายสําหรับการศึกษาในปท่ี 2-4 ปละ 7,700 
หยวน โดยรวม คาลงทะ เบียน คาประกันสุขภาพ คาหอพักสําหรับหองพักพัดลมในหอพักของมหาวิทยาลัย                      
คากิจกรรม คาเอกสารประกอบการ เรียน โดยนักศึกษาจะชําระเงินโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกอน                
เปดภาค เรียนที่ 1 โดยสถาบันอาชีวะและเทคโนโลยีสิบสองปนนาจะไดรับคาดําเนินการในอัตรา รอยละ 10 ในปท่ี              
2 รอยละ 7 ในปท่ี 3 และรอยละ 5 ในปท่ี 4   

มติที่ประชุม รับทราบ  
ขอสังเกต ในแบบบันทึกขอตกลงไมปรากฏชื่อพยาน ควรเพิ่มเติมลายมือชื่อพยานในแบบบันทึกขอตกลงดวย 
 
 

4.2   รายงานสรุปผลการประเมิน /..... 
 



 8

 
   4.2   รายงานสรุปผลการประเมิน มาตรฐานคณุภาพดานการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

         การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  
 

ตามที่มหาวิทยาลัย ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอธิการบดีผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย                      
หาญสมบัติ กับ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดดําเนินงานเพื่อสรางผลผลิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเปาหมาย ท่ีมหาวิทยาลัย
จะตองสงผลผลิตและรายงานใหกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในรอบ 6, 9, 12 เดือน 
สํานักงานพัฒนาระบบราชการจัดสงคณะผูประเมิน ตรวจสอบผลผลิตของมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน และ                      
12 เดือน และสรุปผลการประเมินในรอบปงบประมาณ ในชวง 12 เดือน เพื่อนําไปสูการจัดสรรเงินรางวัล                      
ใหกับขาราชการและลูกจางประจํา รวมท้ังเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  

ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพดานการปฏิบัติราชการฯ  โดยคณะผูประเมินจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                      
มีดังตอไปนี้ 

  

มิติที ่ ชื่อมิต ิ น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนที่ได 
(เต็ม 5) 

  
 

เปาหมาย ปงบประมาณ 
พ.ศ.2551 

คะแนนถวงน้ําหนัก  
= 4.4 – 4.5  

สําหรับคะแนนเต็ม 5 
 

1 มิติดานประสิทธิผล 55 4.6983  
2 มิติดานคุณภาพ 15 3.9740  
3 มิติดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ 
10 2.400  

4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 20 3.9120  
รวมคะแนนถวงนํ้าหนัก เทากับ 4.2026  

 

จัดเปนอันดับในสถาบันอุดมศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
อันดับที่ 1     ในกลุมสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ 
   
อันดับที่ 3     ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   
อันดับที่ 5     ในกลุมสถาบันอุดมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ/........ 
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สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เปนศูนยกลางการประสานงาน  

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน               
ตามพันธกิจ/ภารกิจ สรางผลผลิตที่ไดคุณภาพมาตรฐาน โดยมีคณะทํางานดานมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองฯ ท่ีเปนบุคคลมาจากหนวยงานตาง ๆ เปนเครือขายดําเนินงาน จนทําใหผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 อยูในอันดับที่นาพึงพอใจ และสรางความภาคภูมิใจใหบุคลากร
ทุกคนในมหาวิทยาลัย    

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.3   นักเรียนโรงเรียนสาธิต ไดรับทุนมูลนิธิหัวแหลมเพ่ือสังคม ในการเขารวมกิจกรรม  
Summer   Programs  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

ดวยมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม  ไดสงหนังสือประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนมูลนิธิหัวแหลมเพ่ือสังคม 
ซึ่ง ด.ญ.กัญญาพัชร   รักหาญ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                      
ไดรับคัดเลือกเพื่อรับทุนไปพัฒนารวมกับนักเรียนจากประเทศตางๆ ในระหวางวันที่  18 กรกฎาคม  - 10 สิงหาคม  
2551  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใน Summer   Programs   ท่ีจัดโดย  Center  for Talented Youth (CTY), Johns  
Hopkins  University    

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.4  รายงานผลการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ดานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  ณ  ตางประเทศ  

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยในการเดินทางไปศึกษา                  
ดูงานดานการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในตางประเทศ  ซึ่งสภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการ
โครงการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒิ  กลาวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยท่ีไดจัดสรรงบประมาณใน 
การศึกษาดูงานตางประเทศใหกับคณาจารย  และกลาวขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ  ท่ีไดประสาน
และอํานวยการดานการเดินทางใหกับคณะคณาจารยเปนอยางดี   

ในการประชุมคร้ังนี้  คณาจารยผูไปศึกษาดูงานในแตละกลุมประเทศ  ไดขอรายงานผลการไปศึกษาดูงาน 
ตางประเทศตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบตามลําดับ  ดังน้ี   
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ     อินทจักร    

รายงานผลการไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
ระหวางวันที่  20 – 25  พฤษภาคม  2551  
 
 

สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน /....... 
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สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
1.1 ไดรับความรูดานการศึกษา    
1.2   ไดรับความรูดานภูมิศาสตร  
1.3   ไดรับความรูดานสถาปตยกรรม   
1.4   ไดรับความรูดานกลยุทธในการจัดการการทองเที่ยว  
1.5   ไดรับความรูดานการเมืองการปกครอง  
1.6   ไดรับความรูดานการปลูกฝงความรักชาติและความศรัทธาในตัวผูนํา  
1.7   ไดรับความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเวียดนาม  
1.8   ไดรับความรูดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม  
1.9   ไดแนวคิดในการอบรมและสรางความภูมิใจในตนเอง  
1.10 ไดสรางสัมพันธไมตรีอันดีงามแกคณะศึกษาดูงานทุกคน  

  สิ่งที่คาดหวังวาจะนําไปพัฒนาหนวยงาน  
1.11    การนําความรูท่ีไดไปถายทอดใหแกนักศึกษา  
1.12    การจัดรายวิชาประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิถีไทย เปนวิชาบังคับ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาไดเกิด 
           ความรัก ศรัทธา หวงแหน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
1.13   การนําความรูท่ีไดไปปรับใชในดานการทํางาน 
1.14   การบริหารทรัพยากรบุคคล  

2.  อาจารย ดร.รดี   ธนารักษ  
รายงานผลการไปศึกษาดูงานประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร     
ระหวางวันที่  11 – 16   พฤษภาคม  2551    
สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร     
2.1 เกิดประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูจริง 
2.2  การสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยในคณะตางๆ  
2.3  เรียนรูการทํางานอยางเปนระบบ  
2.4  เรียนรูดานความแตกตางทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สถาปตยกรรม สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
2.5  การมีวิสัยทัศนและการวางแผนที่ดี  

  สิ่งที่คาดหวังวาจะนําไปพัฒนาหนวยงาน  
  2.6    การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 
  2.7   การสรางจิตสํานึกดานการรักษาสิ่งแวดลอม  
  2.8   การปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาของอาจารย  
  2.9   การจัดทําหอง  Memorial   Hall  ของมหาวิทยาลัย  
 
 

2.10   การจัดทําของที่ระลึก /....... 
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  2.10   การจัดทําของที่ระลึกที่มีเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
  2.11   การสราง Logo  ของมหาวิทยาลัยท่ีสื่อถึงการมุงมั่นที่จะไปสูเปาหมาย  
  2.12   การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของมหาวิทยาลัย จากองคกรการศึกษา ใหเปนธุรกิจบริการทางการศึกษา  
  1.13   การทํางานเปนทีม และการเสริมสรางความสามัคคี  
  1.14   การสรางเครือขายดานวิชาการ  
  1.15   การนําประสบการณท่ีไดรับไปสอดแทรกในการเรียนการสอน  

3.  อาจารยชิชญาสุ    ชางเรียน  
รายงานผลการไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   ระหวางวันที่  27 - 31   พฤษภาคม  2551    

  สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน   ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    
3.1  ไดรับความรูดานการบริหารจัดการ 
3.2  ไดรับความรูดานวิชาการ  
3.3  ไดรับความรูดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม  

  สิ่งที่คาดหวังวาจะนําไปพัฒนาหนวยงาน  
3.4  การจัดทําแบบจําลองผังโรงเรียน (Model) 
3.5  การจัดการศูนยการเรียนรู  
3.6  การจัดทําอนุสรณสถานรายชื่อผูประสบความสําเร็จดานการศึกษาหรืออาชีพ 
3.7  การจัดทํา Memorial   Hall 
3.8  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
3.9  การจัดทําหอแสดงนิทรรศการผลงานดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  
3.10   การจัดการดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน  
3.11   การบริหารจัดการดานบุคลากร  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ขอสังเกต 1.     ควรใชเวลาการไปศึกษาดูงานอยางคุมคาและตรงตามวัตถุประสงคต้ังไว  

2. คณาจารยผูไปศึกษาดูงาน ควรศึกษาขอมูลของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานลวงหนา  
เพื่อเตรียมความพรอม   

3. คณาจารยท่ีไปศึกษาดูงาน ควรคํานึงถึงประโยชนและสิ่งที่จะสามารถนํามาใชกับนักศึกษาโดยตรง  
4. ในการศึกษาดูงานของรุนตอไปขอใหไปประเทศที่มีความเจริญดานการศึกษา และเนนดานวิชาการ 

เปนหลัก    
5. ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดไปศึกษาดูงานตางประเทศ  

โดยใหมีแผนการนําประสบการณกลับมาพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวาระที่  5  /…….. 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

5.1 ขออนุมตัิปริญญาบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา 2550   
 

ความเปนมา คณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนฤดูรอน   ปการศึกษา  2550  ในการประชุม ครั้งที่  4/2551  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2551                  
โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  ในวันที่  20  มิถุนายน  2551  รวมจํานวนทั้งสิ้น  415  ราย  

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550   จํานวน  415  ราย  ดังนี้   
 ระดับปริญญาตรี  
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน  10 ราย 
  สาขาศิลปศาสตร   จํานวน  77 ราย  
  สาขาการศึกษา  จํานวน   42 ราย 
  สาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน  239 ราย 
  สาขานิติศาสตร   จํานวน  32 ราย  
  สาขาการบัญช ี  จํานวน  15 ราย 
มติทีป่ระชุม อนุมัติ  ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550   จํานวน  415  ราย  ตามเสนอ  
 

5.2 ขออนุมตัิปริญญาบัตรมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2550   
และประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550  

 

ความเปนมา คณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและ
ระดับปริกาศนียบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  ในการประชุม ครั้งที่  4/2551  เมื่อวันที่  20  
มิถุนายน  2551 โดยมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา  รวมจํานวนทั้งสิ้น  25 ราย    

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตัิ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2550   
จํานวน  25  ราย  ดังนี้   

1) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551  วันที่  29  พฤษภาคม  2551  
พิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริกาศนียบัตรบัณฑิต   ประจําภาคเรียนที่  2   
ปการศึกษา  2550  จํานวน  17  ราย  ดังนี้    

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
การบริหารการศึกษา    จํานวน 1 ราย 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  
   การบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท จํานวน 2 ราย 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   การบริหารการศึกษา    จํานวน 1 ราย 
   วิชาชีพครู     จํานวน 13 ราย  
 

2) คณะกรรมการ /…… 
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2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1/2551  วันที่  19  มิถุนายน   

2551  พิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา  2550              
จํานวน  8  ราย  ดังนี้  

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
การบริหารการศึกษา    จํานวน 1 ราย 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  
   การบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท จํานวน 7 ราย 
มติทีป่ระชุม อนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา  2550   

จํานวน  17  ราย และ อนุมัติ  ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา 2550  จํานวน  8 ราย  ตามเสนอ  
 

5.3   ขอแกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา                 
 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
พ.ศ.2549  

 

ความเปนมา ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2551  และจะสามารถเริ่มรับสมัครนักศึกษาไดในป
การศึกษา  2552 

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา  วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2549  ไมไดกําหนดปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตรไว                   
จึงขอแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา  ท้ังนี้   รายละเอียดการขอแกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว                      
ไดผานการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน   
2551 เรียบรอยแลว   

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  การเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา  วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2549  ดังนี้  

  มาตรา 3  เพิ่มเติม  (13) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
(ก) เอก  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอวา  “วศ.ด.”  และ 

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.” 
(ข) โท  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอวา “วศ.ม.”   
(ค)  ตรี  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอวา  “วศ.บ.”  

มาตรา  5  เพิ่มเติม  สีประจําสาขาวิชา   
 (13)  สาขาวิศวกรรมศาสตร สีแดงเลอืดหมู  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา  วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ             
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พ.ศ.2549  ตามเสนอ  

  
 5.4   ขอเพ่ิมรายวิชา /...... 
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5.4   ขอเพิ่มรายวิชาในหลักสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)   

 

ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2548  ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2548  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2548 นั้น  เน่ืองจาก
ในรายวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส (5583101)  และวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส 
(5583721) มีเงื่อนไขตองผานวิชาบังคับกอนเรียน คือ พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในแผนการเรียนของนักศึกษา
ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) ท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2549 และ 2550  ไมมี รายวิชาที่ตองผาน
ดังกลาว ดังนั้น คณะกรรมการประจําหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟาไดมีมติเห็นชอบรวมกันใหเพิ่มเติมรายวิชาพ้ืนฐาน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (5581401) เปนวิชาปรับพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส และไดจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่ม                
โดยไมนับหนวยกิต    ดังน้ัน   เพื่อใหการลงทะเบียนของนักศึกษาสอดคลองกับเงื่อนไขการเรียนของหลักสูตรและ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมรายวิชาพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส (5581401) เขาไป               
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2548   

ท้ังน้ี   รายละเอียดการขอเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาว  ไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสภา
วิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน   2551   เรียบรอยแลว     

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ   การเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)  ดังนี้  
  5581401   พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส (3(2-2)  
  Basic Electronics Circuit   

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางของอะตอม สารกึ่งตัวนํา ชนิด P ชนิด N โครงสรางสัญลักษณ 
ลักษณะสมบัติทางไฟฟา  ปฏิบัติการวัดและทดลองอุปกรณโซลิตสเตต  อุปกรณไทริสเตอรตางๆ  เชน ไดโอด                   
ซีเนอรไดโอด  ทรานซิสเตอร  เฟต  ไอซีออปแอมป ไอซีเวลา  ไอซีกําเนิดสัญญาณ   ไอซีรักษาแรงดัน SCR, TRIAC, 
DIAC อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางแสง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   การเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)  ตามเสนอ  
มอบหมายให   มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังน้ี  

1.  ตรวจสอบการใชศัพทภาษาอังกฤษ รายวิชาวงจรดิจิดอลและลอจิก  Digital Circuit  and  Logic  คําวา  Logic   
ตองมี  s  ดวยหรือไม  ขอใหตรวจสอบเพื่อความถูกตอง   
2.  ตรวจสอบการกําหนดรหัสวิชา เนื่องจากบางรายวิชา รหัสลงทายดวย 707, 702, 712 ฯลฯ และบางรายวิชา                      
ลงทายดวย101, 102    

 

5.5   พิจารณา (ราง) ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับหลายฉบับที่จะตองพิจารณาเพื่อ          
ใหเกิดการดําเนินการตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  คณะอนุกรรมการฯ จึงไดประชุมพิจารณา                      
(ราง) ขอบังคับ  จํานวน  3  ฉบับ  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2551 และไดดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน                
จึงขอเสนอ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  จํานวน  3  ฉบับ     

 ประเด็นนําเสนอ/… 
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย จํานวน  3  ฉบับ ดังนี้  

1.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี  
พ.ศ.2551    
2.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2551  
3.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในตําแหนงหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2551  

มติที่ประชุม พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย จํานวน  3  ฉบับ  ดังนี้  
1.  เห็นชอบ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนง
คณบดี พ.ศ.2551    
    มอบหมายให  แกไขเพิ่มเติม   ดังนี้  
 1.1  ขอ 4 บทนิยามคําวา “ผูทรงคุณวุฒิอื่น”  ใหแกไขเปน  “ผูทรงคุณวุฒิ   หมายความวา  ผูทรงคุณวุฒิ                 
ซึ่งแตงต้ังจากบุคคลภายนอก และไมมีสวนไดสวนเสียกับกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ”  

1.2  ขอ  4  ใหเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ หมายความวา  กรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถผูทรงคุณวุฒ”ิ  

1.3  ขอ 5 ใหแกไขบรรทัดที่ 1 เปน  “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหไดมาซึ่งรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย.........”  
 1.4  ขอ 5 วรรคสอง ใหแกไขเปน “ใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการใหไดมาซึ่งผูทรงคุณวุฒิ จํานวน            
ไมนอยกวา   8   คน   และนาํรายช่ือดังกลาวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา” 
 1.5  ขอ 6 (1)  ใหแกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง   เปนประธาน  
 1.6  ขอ 6 (2) ใหแกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิอีก 4 คน   เปนกรรมการ” 
2.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2551    
    มอบหมายให  แกไขเพิ่มเติมดังนี้   และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชมุครั้งตอไป  
 2.1   ขอ 4  บทนิยามคําวา “คณะกรรมการ”  ใหแกไขเปน  “คณะกรรมการประจําคณะ  หมายความวา  
คณะกรรมการประจําคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ”  
 2.2   ใหแกไขคาํวา “คณะกรรมการ” เปน “คณะกรรมการประจําคณะ”  ท้ังหมด 
3.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ในตําแหนงหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ.2551     
     มอบหมายให  คณะกรรมการฯ  แกไขเพิ่มเติมเนื้อหาใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551    
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคร้ังตอไป  
 
 

5.6  การครบวาระการดํารงตําแหนง /..... 
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5.6  การครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
 

ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สั่ง  ณ  วันท่ี  4  พฤษภาคม  
2549 น้ัน  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2549 ขอ 8                   
ไดกําหนดวา “กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และ                    
อาจไดรับแตงต้ังใหมไดอีก”  บัดนี้  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว  
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2551  แตเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหม  ยังไมไดรับพระบรม                
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง  ดังนั้น  เพื่อใหการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนไป
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอหารือท่ีประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบให  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี 003/2549  ลงวันที่ 4  
พฤษภาคม  2549  รักษาการตอไป จนกวาจะไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหม  

 

5.7  ขอหารือแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตอการดํารงตําแหนงผูบริหารหลังเกษียณอายุราชการ 
   

ความเปนมา ดวยผูชวยศาสตราจารยสุนทร  สุขไทย  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เมื่อวันท่ี  9  มีนาคม  2549   และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่   8  
มีนาคม   2552    เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยสุนทร  สุขไทย  จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่  30  กันยายน  2551              
ในการนี้ไดมีบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการไดเสนอเร่ืองเพื่อขอรับทราบรายละเอียด  ดังนี้  
1. การดํารงตําแหนง สิ้นสุดลงตามการเกษียณอายุราชการดวยหรือไม  
2. สามารถดํารงตําแหนงคณบดีไดจนครบวาระ ถึงแมวาจะเกษียณอายุราชการแลวไดหรือไม  
3.    ในกรณีท่ีสามารถดํารงตําแหนงไดจนครบวาระ มหาวิทยาลัยจะใชเกณฑใดในการพิจารณาใหดํารงตําแหนงตอ                        
เปนตนวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือสามารถอยูในตําแหนงน้ันไดเลยโดยไมตองมีการประเมิน และหาก                
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใครคือผูประเมิน และ/หรือจะมีการแตงต้ังผูบริหารเปนคณะกรรมการประเมิน และ/
หรือประเมินโดยอาจารยในคณะวิทยาการจัดการ และ/หรือใชตัวชี้วัดตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กพร./URU  เปนเกณฑในการพิจารณา    

   เนื่องจากกรณีดังกลาวสภามหาวิทยาลัยไดเคยพิจารณา ในคราวการประชุมคร้ังที่ 4/2550  วันที่  10  เมษายน  
2550  ครั้งที่ 5/2551  วันที่  2  พฤษภาคม  2550  และไดเสนอเรื่องเพื่อสอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพื่อขอหารือวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร   และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
ไดตอบขอซักถามในประเด็นดังกลาวเรียบรอยแลว    

 
 

ประเด็นนําเสนอ /..... 
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณาตอบขอหารือของคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ  3  ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นที่  1   การดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของผูชวยศาสตราจารยสุนทร  สุขไทย  สิ้นสุดลง              
ตามการเกษียณอายุราชการดวยหรือไม  และ 
ประเด็นที่  2  ผูชวยศาสตราจารยสุนทร  สุขไทย  สามารถดํารงตําแหนงคณบดีไดจนครบวาระ ถึงแมวาจะเกษียณ  
อายุราชการแลวไดหรือไม   
ประเด็นที่  3  ในกรณี ท่ีสามารถดํารงตํ าแหนงไดจนครบวาระ มหาวิทยาลัยจะใช เกณฑใดในการพิจารณา                          
ใหดํ ารงตําแหนงตอ  เปนตนว า  การประเมินผลการปฏิ บั ติงาน  หรือสามารถอยู ในตําแหนงนั้นได เลย                      
โดยไมตองมีการประเมิน และหากมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใครคือผูประเมิน และ/หรือจะมีการแตงตั้ง
ผูบริหารเปนคณะกรรมการประเมิน และ/หรือประเมินโดยอาจารยในคณะวิทยาการจัดการ และ/หรือใชตัวช้ีวัด                
ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กพร./URU  เปนเกณฑในการพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตอบขอหารือของคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ  3  ประเด็น ดังนี้  
ตอบขอหารือประเด็นที่ 1  และประเด็นที่ 2 ดังนี้  
เนื่องจากมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไมได

กําหนดคุณสมบัติของคณบดีวาตองเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งแตกตางจากตําแหนง                      
ผูชวยอธิการบดีท่ีมาตรา 32 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ไดบัญญัติไวอยางชัดเจน
วาอธิการบดีตองแตงต้ังผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ การเกษียณอายุราชการ              
ยังมิใชเหตุท่ีทําใหพนจากตําแหนงคณบดี ตามมาตรา 30 ประกอบกับมาตรา  38  วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  กําหนดไวอีกดวย ดังน้ัน  ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแลว ผูชวยศาสตราจารย
สุนทร  สุขไทย  จึงสามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการตอไปจนครบวาระได  แตจะไดรับคาตอบแทน
เทาใดและประเภทใดบางนั้น  เปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัยในการพิจารณา   

ตอบขอหารือประเด็นที่ 3  ดังนี้  
 เนื่องจากมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไดกําหนดใหมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี   ซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย  การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี พ.ศ.2551 เรียบรอยแลว  ดังนั้น  การประเมินผลงานในตําแหนง
ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนง
คณบดี  เปนผูพิจารณาดําเนินการตามขอบังคับตอไป  
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  6  /........ 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ  
 

6.1   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  7/2551  
 

  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  คร้ังที่  7/2551  
ในวันพฤหัสบดีท่ี  24  กรกฎาคม  2551   เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  อาคารภมูิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ      

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
 

ปดประชุม เวลา  13.30  น.  
 
 
 

                              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท     
                                                    บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม                         
 
 
 
 
 

                     รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา   พรหมมา 
                            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  

 
  
 


