รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘
ณ หองสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ
รายนามผูมาประชุม
๑.
ศาสตราจารย ดร.เกษม
๒. นายธีระวัฒน
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
๔. นายแพทยชาญชัย
๕. นายดิเรก
๖.
นายนรินทร
๗. นายพีระศักดิ์
๘.
นายมานพ
๙.
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
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
รายนามผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
๒. นายเรืองชัย
๓. แพทยหญิงศรีวรรณา
๔. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ

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

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

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายชื่อผูเขารวมประชุม / …….

๒
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายพรไชย
๒. นางศณัฐฌา
๓. นางสาวนิธิวดี
๔. นางสาวกนกรัตน
๕. นายดํารงค

สาครเสถียรกุล
ฤกษดี
คัณธานันท
คมสัน
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวตอนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิต ถ
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวตอนรับคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จากนั้นผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี กลาวแนะนํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ชุดใหม
และกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ยังไมไดรับอนุญาตใหเขาที่ประชุม คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร และจะขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยนําวาระการพิจารณาวาระสําคัญเรงดวน
มาพิจารณากอนเปนวาระพิเศษ เพื่อใหการประชุมมีคณะกรรมการครบองคประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ และไมขัดของใหนําวาระการพิจารณาวาระสําคัญเรงดวน มาพิจารณากอน
เปนวาระพิเศษ เพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการครบองคประชุม
๑.๒ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ตามที่มหาวิทยาลัยขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ๑๒ ราย นั้น
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดข อใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว บัดนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

๑.๓ ประกาศ / ……

๓

๑.๓ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ตามที่มหาวิทยาลัยขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถนั้น
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ข อให สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารนํ า ความกราบบั ง คมทู ล
พระกรุ ณ าทราบฝ า ละอองธุ ลี พ ระบาทแล ว บั ด นี้มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯแต ง ตั้ ง ให
นายสิทธิชัย หาญสมบัติ ดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้ง แตวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๔๗
๑.๔ กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๘
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๘ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ ๒๐ ก เลมที่ ๑๒๒ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๘ และมีผลบังคับใชจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๔๘ เปนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๕ เสนอแตงตั้งรองอธิการบดี

ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งรักษาการรองอธิการบดี จํานวน ๗ คน โดยเปนผูดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ๕ คน และรองอธิการบดีปฏิบัติงาน
ประจําอยูวิทยาเขตแพร และวิทยาเขตนาน วิทยาเขตละ ๑ คน
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา ๒๗
วรรค ๒ ไดกําหนดใหในสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีรองอธิการบดีไดไมเกิน ๕ คน และถามี
วิทยาเขตใหมีรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตได วิทยาเขตละ ๑ คน
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห งพระราชบัญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประเด็นนําเสนอ ๑. ขอความเห็นชอบ จํานวนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน ๗ คน
๒. ขอความเห็นชอบ แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน ๗ คน
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีรองอธิการบดี จํานวน ๗ คน

๒. เห็นชอบ / …….

๔

๒. เห็นชอบ แตงตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน ๗ คน ตามเสนอ
๑. ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย สนสอาดจิต
ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
๓. อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ
ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
๕. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี
ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
๖. ผูชวยศาสตราจารยไพสิฐ พรหมรักษา
ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
๗. อาจารยไกรวุฒิ จันทรรัตน
ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เปนตนไป
๑.๖ แนะนําเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา ๑๖ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม
(๓) เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี” นั้น
อธิการบดีไดพิจารณาแลวเห็นสมควรให อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค ปฏิบัติหนาที่
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และขออนุญาตใหผูชวยเลขานุการมาปฏิบัติหนาที่ในการบันทึกการประชุม จํานวน ๔ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๗ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ความเปนมา
เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ประกอบกับมติคณะกรรมการดําเนินการเลือก
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมไดดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจากผูดํารงตําแหนงบริหารเปนที่เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

มติที่ประชุม / ……

๕

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ประกอบดวย
๑. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
๓. อาจารยปริญญา บัววังโปง
๔. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๗ หนา เสนอคณะกรรมการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ เลือกผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ความเปนมา
เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา ๑๖ (๕) วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ “ให สภามหาวิ ทยาลั ยเลื อกกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุฒิ คนหนึ่ งเป นอุ ปนายก
สภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ๑ ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ดําเนินการเลือกผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให นายธี ร ะวั ฒ น ภั ธ รานวั ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๔.๒ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัย / ……..

๖

๓.๒ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การเปดภาคเรียนฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ.๒๕๔๘
ความเปนมา
เพื่อใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ คลองตัว ตอบสนองความตองการและ
ความจําเปนของนักศึกษาไดเปนอยางดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจึง ราง ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การเปดภาคเรียน
ฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การเปดภาคเรียนฤดูรอนสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การเปดภาคเรียนฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยขอใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑.) แกไขชื่อระเบียบ เปน ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจัดการศึกษาภาค
ฤดูรอน
๒.) ขอ ๗ “ใหมหาวิทยาลัย………..ทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินที่เก็บไดจากนักศึกษา……” แกไขเปน
“ใหมหาวิทยาลัย…….ทั้งนี้ตองไมเกิน รอยละ ๘๐ ของเงินที่เก็บไดจากนักศึกษา ……”
๓.) แกไขชื่อผูลงนามในประกาศ จากเดิม เปนอธิการบดี ใหแกไขเปนนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.๓ ขออนุมัติปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษา
ของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗ ไดมีมติเห็นชอบ
ใหสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามกําหนดการประชุม ๕ ครั้ง มีผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น
๓๖ คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๓๖ คน
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มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๓๖ คน ตามเสนอ

๔.๔ ขออนุมตั ิ / ………

๗

๓.๔ ขออนุมตั ิปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๔๗
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผล
การศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ ไดมี
มติ เห็นชอบให สํ าเร็ จการศึ กษาในระดั บบั ณฑิ ต ศึ กษา ตามกํ าหนดการประชุ ม ๓ ครั้ ง มี ผู สํ าเร็ จ
การศึกษาทั้งสิ้น ๑๙ คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ ปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๑๙ คน
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มติที่ประชุม
อนุมัติปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๔๗ จํานวน ๑๙ คน ตามเสนอ
๓.๕ ขาราชการพลเรือนขอปรับตําแหนงและเลื่อนระดับ
ความเปนมา
ดวยมีขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยไดเสนอขอปรับตําแหนงและเลื่อนดับ อางตาม
มาตรา ๗๔ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติระเบี ยบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ ไดมอบอํานาจหนาที่ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติการปรับตําแหนงและเลื่อน
ระดับใหขาราชการพลเรือนในสังกัดได
ประเด็นนําเสนอ ๑. ขออนุมตั ิ เลื่อนระดับขาราชการพลเรือน จากตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕ เปนตําแหนง
อาจารย ๒ ระดับ ๖ จํานวน ๑๗ คน

๒. ขออนุมัติ ปรับระดับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จากระดับ ๔ เปนระดับ ๕
จํานวน ๑ คน
มติที่ประชุม
๑. อนุมัติ เลื่อนระดับขาราชการพลเรือน จากตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕ เปนตําแหนง
อาจารย ๒ ระดับ ๖ จํานวน ๑๗ คน ตามเสนอ ไดแก
๑. นายกณพ วัฒนา
๒. นางวิภา ประพินอักษร ๓. นางสาวพรรณภา เชื้อบาง
๔. นายเอกพงศ วรรณจักร
๕. นายสิงหเดช แตงจวง
๖. นางสาวปญณิตา ชัยสนิท
๗. นางสาวปรินทรดา แสงสวาง ๘. นายอลงกรณ สุขจีรเดช ๙. นายพจน ชัยอาย
๑๐. นายปกรณ เข็มมงคล
๑๑. นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ๑๒. นายชุมพล แพรนาน

๑๓. นางนันทนิธิ์ / …….

๘

๑๓. นางนันทนิธิ์ สิ้วอินทร
๑๔. นายพรเทพ จันทรเพ็ง ๑๕. นายสุรกานต พยัคฆบุตร
๑๖. นางสาวจรีรัตน สุวรรณ ๑๗. นางชนทิรา ไทยพยัคฆ
๒. อนุมัติ ปรับระดับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จากระดับ ๔ เปนระดับ ๕
จํานวน ๑ คน ตามเสนอ ไดแก นายวันชัย แกวนาคแนว
๓.๖ ขาราชการพลเรือนขอโอนยายสับเปลี่ยน
ความเปนมา
ดวยมีขาราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ขอโอนยายไปปฏิบัติงาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๑ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑
คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถขอรับโอนยายขาราชการพลเรือนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ แหงละ ๑ คน
ดังนี้
๑.) นางนันทนิธิ์ สิ้วอินทร ขอโอนยายไปปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒.) นางสาวพรพิมล กาบบัว ขอโอนยายไปปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยการโอนยายสับเปลี่ยนอัตรากับนางสาวราตรี คําโมง ที่โอนยายมาปฏิบัติงานสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๓.) นายพิชิต พวงพาคีศิริ ขอรับโอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ การโอนยายสับเปลี่ยนขาราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๓ ราย
มติที่ประชุม
อนุมัติ การโอนยายสับเปลี่ยนขาราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๓ ราย
ตามเสนอ ดังนี้
๑. นางนันทนิธิ์ เอิบอิ่ม โอนยายไปปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒. นางสาวพรพิมล กาบบัว โอนยายไปปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยการโอนยายสับเปลี่ยนอัตรากับนางสาวราตรี คําโมง ที่โอนยายมาปฏิบัติงานสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๓. นายพิชิต พวงพาคีศิริ โอนยายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
๓.๗ การโอนยายขาราชการ (สังกัด สพฐ.เขต ๑)
ความเปนมา
ดวยในชวงที่มหาวิทยาลัยยังมีสถานะเปนสถาบันไดดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนยาย
บุ ค ลากรของหน ว ยงานที่ ถู ก ยุ บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา โดยมี ผ ลให ข า ราชการสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการเดิมบางสวนไดรับการอนุญาตใหโอนยายมาสังกัดสวนราชการใหมได
ในการนี้ / ……

๙

ในการนี้มหาวิทยาลัยไดมีการตกลงกับสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏในการเปดรับสมัคร
บุคลากรที่มีความตองการจะโอนยายมาอยูกับสถาบันราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสอบตาม
กระบวนการ มีจํานวนบุคลากรที่ไดโอนยายมาแลวโดยนําอัตราติดตัวมาแลว ๔ อัตรา และยังมี
บางสวนที่ไดรับอัตราขาราชการเกษียณใหมหาวิทยาลัย แตเนื่องจากเปนชวงระยะเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงจึงทําใหเกิดความยืดเยื้อมาจนถึงปจจุบัน
บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับอัตราเพื่อรับโอนบุคลากรจากเขตพื้นที่
การศึ ก ษา จํ า นวน ๓ อั ต รา และได แ จ ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ โอนตามเลขที่ อั ต ราที่ กํ า หนดให
มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการขอรับโอนบุคลากรตามเงื่อนไข ดังนี้
๑. นายชลายุทธ ครุฑเมือง
ศึกษานิเทศก ๗
๒. นายลําอิง อินทะวงศ
ศึกษานิเทศก ๘
๓. นางเยาวเรศ แตงจวง
ศึกษานิเทศก ๖
ทั้ง ๓ ราย มีปญหาอยู ๑ ราย คือ นายลําอิง อินทะวงศ ศึกษานิเทศก ๘ เนื่องจากหลักเกณฑ
ในการโอนยายนั้น กรณีที่สามารถโอนยายไดเลยตองดํารงตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗ จึงตองรับ
โอน นายลําอิง อินทะวงศ มาดํารงตําแหนงอาจารย ๓ ระดับ ๘ ซึ่งตองมีการประเมินศักยภาพและ
ประเมินผลงานโดยสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลงานเพื่อพิจารณา
วาสมควรดํารงตําแหนงอาจารย ๓ ระดับ ๘ หรือไม
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การรับโอนยายขาราชการ (สังกัด สพฐ.เขต ๑) มาปฏิบัติงานสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑.) นายชลายุทธ ครุฑเมือง ศึกษานิเทศก ๗ ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗
สังกัดคณะครุศาสตร
๒.) นางเยาวเรศ แตงจวง ศึกษานิเทศก ๖ มาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๖
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๓.) นายลําอิง อินทะวงศ ศึกษานิเทศก ๘ มาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย ๓ ระดับ ๘
กรณี นายลําอิง อินทะวงศ จะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน เพื่อประเมิน
ศักยภาพผลงานและความเหมาะสม
ขอสังเกต
เนื่องจากเรื่องการรับโอนเปนเรื่องสืบเนื่องจากกฎหมายเกา ทั้ง ๓ ทาน ดํารงตําแหนงศึกษา
นิเทศก ระดับ ๖ ,๗, ๘ และ ๙ แตขณะนี้ พระราชบัญญัติวาดวยครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ออกมาใหม คาดวาทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ ไดจัดบุคคลทั้ง ๓ ราย ลง
ตําแหนงใหม หากเห็นชอบรับโอนทั้ง ๓ ราย มาดํารงตําแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๗ / อาจารย ๒ ระดับ
๖ / อาจารย ๓ ระดับ ๘ ตามลําดับ จะทําใหเกิดปญหา ขอใหมหาวิทยาลัยติดตามขอมูลดังกลาวดวย

มติที่ประชุม / ……

๑๐

มติที่ประชุม
เห็นชอบ การรับโอนขาราชการสังกัด สพฐ.เขต ๑ จํานวน ๓ ราย มาปฏิบัติงานสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามขาราชการสังกัด สพฐ.เขต ๑ ทั้ง ๓ ราย
วายังยืนยันการโอนมาปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถหรือไม
๓.๘ ขอเสนอแตงตั้งอาจารยผูทรงคุณวุฒิสาขา
ความเปนมา
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ใหผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ ไดรับการแตงตั้งเปน
อาจารยผูทรงคุณวุฒิ สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ประกอบกับผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ
ไดลงนามยินยอมตามมติการประชุมคณะกรรมการวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย อาจารยผูทรงคุณวุฒิสาขา
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.๒๕๔๔ จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ เปนอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิสาขา สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ
เปนอาจารยผูทรงคุณวุฒิสาขา สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตาม
เสนอ
๓.๙ บัญชีตําแหนงขาราชการครูที่ขอรับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการ
และบัญชีตําแหนงขาราชการครูที่วางจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗
ความเปนมา
สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกรณีที่มี
ขาราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๔๗ ถาประสงคจะขอรับการจัดสรรอัตราจาก
ผลการเกษียณอายุราชการใหกรอกแบบฟอรมสงไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการขออัตราขาราชการเกษียณกอน มหาวิทยาลัยจึง
ไดจัดทําบัญชีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย
อยูระหวางการขอผอนผันการสงขอมูล เมื่อสภาใหความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงขออัตรา
เกษียณ ๙ อัตราแลว ก็จะนําเสนอ ก.พ.อ. กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณตอไป
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ บัญชีตําแหนงขาราชการครูที่ขอรับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณ
อายุราชการและบัญชีตําแหนงขาราชการครูที่วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗
มติที่ประชุม / …….

๑๑

มติที่ประชุม
เห็นชอบ บัญชีตําแหนงขาราชการครูที่ขอรับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการ
และบัญชีตําแหนงขาราชการครูที่วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๗ ตามเสนอ
๓.๑๐ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณใหโรงเรียนสาธิตจัดซื้อโตะนักเรียน
จํานวน ๘๐ ตัวในวงเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท แตเนื่องจากทางโรงเรียนไดไปดําเนินการปรับรูปแบบ
ของโตะเรียนเพื่อใหมีความแข็งแรง สามารถใชงานไดนานขึ้น ราคาที่ประมาณไววา ๘๐๐ บาท
จึงปรับเพิ่มขึ้นเปน ๑,๐๐๐ บาท จึงไมสามารถที่จะจัดซื้อโตะได โรงเรียนสาธิตจึงขอเปลี่ยนแปลง
จํานวนจากเดิม ๘๐ ตัว เหลือเพียง ๖๔ ตัว
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็น ชอบ ใหโรงเรียนสาธิ ต เปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดครุ ภัณฑ ประเภทโต ะ
นักเรียน จากจํานวน ๘๐ ตัว เปนจํานวน ๖๔ ตัว ในวงเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท
ขอสังเกต
๑. เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนสาธิตไดเปดสอนในระดับมัธยมศึกษา โตะรูปแบบเดิมที่
ขออนุมัติวงเงินในการจัดซื้อนั้น ใชไดสําหรับนักเรียนชั้นประถม เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมไปนั่งทําให
อึด อัด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ส ามารถใช ง านได ทั้ ง นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึ ก ษา
จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ ดังกลาว
๒. การดําเนินการดังกลาวจะขัดกับระเบียบเรื่องของการจัดซื้อวัสดุหรือไมเนื่องจาก
จํานวนเงินเทาเดิมแตไดของนอยลง เนื่องจากการดําเนินการตองมีเหตุมีผล
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ใหโรงเรียนสาธิต เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ ประเภทโตะนักเรียน
จากจํานวน ๘๐ ตัว เปนจํานวน ๖๔ ตัว ในวงเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท ตามเสนอ
มอบหมายให ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีประสานขอเหตุผลความจําเปนของการ
ขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดครุ ภั ณฑ ของโรงเรี ย นสาธิ ต และนํ า เสนอต อ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
ขอเสนอแนะ ในคราวประชุมครั้งตอไปขอใหผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต / ผูเกี่ยวของมาชี้แจงแถลงตอ
คณะกรรมการในที่ประชุมดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๔.๑ หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ๔ หนวยงาน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑.) สํานัก / …….

๑๒

๑.) สํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
z ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงินคาสาธารณูปโภค
เปนหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
จากรายการคาไปรษณียสงเอกสาร เปนรายการ คาวัสดุสํานักงาน (เพื่อใชในการซอม
เครือ่ งปรับอากาศ)
เปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๒.) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนาน
z ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม
จากรายการกอสรางอาคารชั่วคราว เปนรายการ กอสรางอาคารเอนกประสงค
เปนจํานวนเงิน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่พันบาทถวน)
z ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยวัสดุ เปนหมวดเงิน คาครุภัณฑ
จากรายการคาวัสดุการเรียนการสอน เปนรายการ คาทําหลังคารถ ๖ ลอ เพือ่ บริการนักศึกษา
เปนจํานวนเงิน ๕๔,๖๐๐.- บาท (หาหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน)
z ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม
- จากหมวดเงิน คาครุภัณฑ เปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
เปนจํานวนเงิน ๑๔,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
- จากหมวดเงินครุภัณฑ เปนหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
เปนจํานวนเงิน ๑๔,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน)
- จากหมวดเงินหมวดครุภัณฑ เปนหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
เปนจํานวนเงิน ๔,๘๐๐.- บาท (สี่พันแปดรอยบาทถวน)
๓.) สํานักวางแผนและพัฒนา
z ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยวัสดุ เปนหมวดเงิน รายจายอื่น
จากรายการ ตอบแทนการสอน เปนรายการ หนวยกิตถอนคืน
เปนจํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
z ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม
จากหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงิน รายจายอื่น
เปนจํานวนเงิน ๖๐๑,๔๘๐.- บาท (หกแสนหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน)

z ขอโอนหมวดเงิน / ……..

๑๓

z ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ เปนหมวดเงิน อุดหนุนทั่วไป
จากรายการ คาวัสดุในการดําเนินการแขงขันกีฬา เปนรายการ เงินอุดหนุนเพื่อลงขันในการแขงขัน
เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน)
z ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงิน คาครุภัณฑ เปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
จากรายการ คาครุภัณฑ Server เปนรายการ ซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงาน
เปนจํานวนเงิน ๕๔,๐๐๐.- บาท (หาหมื่นสี่พันบาทถวน)
๔.) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม
จากรายการ โครงการปรับปรุงอาคาร ๑๑ เปนรายการ โครงการปรับปรุงอาคาร ๗
เปนจํานวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
ขอสังเกต
สภามหาวิทยาลัยไดเคยมอบอํานาจใหอธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน
แตถามีการขอเปลี่ยนแปลงรายการจะตองเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติทปี่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ยอนหลังในเรือ่ งของการเปลี่ยนแปลงรายการและการใชเงินเหลือจาย
เพื่อประโยชนของการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุทดแทนอัตราตําแหนง
ที่วางลง
ความเปนมา
ตามที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี วงศหลา ไดยายไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจึงดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อมาบรรจุ
ทดแทนอัตราตําแหนงที่วางลง จํานวน ๕ ครั้งที่ผานมา ไมมีผูสอบได ซึ่งเดิมไดกําหนดคุณวุฒิ
ผู ส มั ค ร คื อ จะต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ ปริ ญ ญาโทภาษาอั ง กฤษ จากการที่
มหาวิ ทยาลั ยดําเนินการประกาศรับสมัค รแตไมมีผูมาสมัค ร และจากการประชุ มคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการใหทบทวนวุฒิการรับสมัครในอัตราดังกลาว จากเดิมกําหนดวุฒิวาจะตอง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทภาษาอังกฤษ ใหเปลี่ยนเปนสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาตรี ภ าษาอั ง กฤษ หรื อ ปริ ญ ญาตรี ภ าษาอั ง กฤษและปริ ญ ญาโทสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑. มีผลสอบ / ……

๑๔

๑. มีผลสอบ TOEFL ไมต่ํากวา ๕๕๐ ระบบ peper based หรือระบบอื่นเทียบไดไมนอยกวา ๕๕๐
๒. มีผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา ๖.๕ และเปนผูมีประสบการณสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๒ ป
ถามีประสบการณในการเปนลาม มัคคุเทศก หรือมีประสบการณในงานแปลงานการทองเที่ยว
มีผลงานหรือหนังสือรับรองยืนยันจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ โดยมีเปาหมายวาเมื่อบรรจุแลว
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะสงไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปลี่ยนแปลงวุฒิการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุทดแทนอัตราตําแหนงสาขาภาษาอังกฤษที่วางลง
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปลี่ยนแปลงวุฒิการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุทดแทนอัตราตําแหนงสาขาภาษาอังกฤษที่วางลง โดยขอใหรับสมัครวุฒิเดิม คือ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทภาษาอังกฤษ ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหนาที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
ความเปนมา
ดวยมีการคณะกรรมการชุดตางๆที่ปฏิบัติงานอยูปจจุบันจะตองมีผูทรงคุณวุฒิเขาไปเปน
กรรมการ จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพือ่ เปนกรรมการในการประชุม ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ทาน
- ผูแทนจากคณาจารยประจํา จํานวน ๔ ทาน
๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ทาน
- ผูแทนจากคณาจารยประจํา จํานวน ๑ ทาน
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาเสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน จํานวน ๒ คน และดํารงตําแหนงคณะกรรมการจัดสรรทุน
จํานวน ๑ คน

มอบหมายให / …….

๑๕

มอบหมายให
๑. อธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน และผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรทุน เมื่อไดรายชื่อจากนายพีระศักดิ์ พอจิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เสนอรายชื่อผูปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน จํานวน ๔ คน และรายชื่อผูปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการจัดสรรทุน
จํานวน ๑ คน
๕.๒ ราง ขอบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ที่ยังไมไดรับการพิจารณา
ดวยมีขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ ตามกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการมีอีกหลายฉบับที่
ตองจัดทํา จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักการวาจะใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัย ราง มาเสนอ
หรือจะตั้งกรรมการรวมโดยเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมกันจัดทําทั้งหมด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๑. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ ราง ขอบังคับ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๒. ใหมหาวิทยาลัยเสนอ ราง ขอบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ที่ยังไมไดพิจารณา นําหารือในที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป
๕.๓ นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
จากการประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ที่ ผ า นมาได มี ก ารนํ า เสนอผลการศึ ก ษาเพื่ อ ขออนุ มั ติ
ปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง แตมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาไมมาก
ขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น ๔ หลั ก สู ต ร เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
มหาบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ทยาลั ย สํ า เร็ จ การศึ ก ษายากมาก และอาจมี ม หาบั ณ ฑิ ต ที่ ต กค า งไม สํา เร็ จ
การศึกษาจํานวนมาก จนเปนเหตุใหการเปดสอนระดับปริญญาโทไมวาจะเปนที่วิทยาเขตแพร หรือ
วิทยาเขตนาน เปดรับสมัครหลายรอบแตไมมีผูมาสมัครเรียน จึงขอเสนอแนะมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ใหมหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จบขอเขียนแลวแตยังไมผาน
วิทยานิพนธ วามีจํานวนเทาใด และหาวิธีทางแกไขวาจะทําอยางไรใหนักศึกษาเหลานั้นไดสําเร็จ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ
๒. ใหมหาวิทยาลัย / …….

๑๖

๒. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวิสัยทัศนและนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ใหชัดเจน
๓. ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทําการคนควาอิสระ
(Independent Study) แทนวิทยานิพนธ
๕.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกําหนดใหมีการประชุมทุกวันอังคารสุดทายของเดือน
สําหรับกําหนดการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยกําหนดเปนในวันอังคารที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๔๘ เวลา ๙.๐๐ น.
เป น ต น ไป ณ ห อ งสิ ริ ร าชภั ฏ ชั้ น ๙ อาคารภู มิ ราชภั ฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นิธิวดี คัณธานันท
บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม

นายวีรชัย เศรษฐพรรค
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

