รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2549
วันที่ 31 ตุลาคม 2549
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
บังเมฆ
ชูเอียด
เศรษฐพรรค

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
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กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

หาญสมบัติ
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นายแพทยชาญชัย
นายพีระศักดิ์
นายเรืองชัย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
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ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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รายนามผูเขารวมประชุม ……/
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รายนามผูเ ขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารงค

คัณธานันท
คมสัน
ผูบุญ
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแก นายธีระวัฒน ภัทรานวัช
นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไมแสดงความยินดี
แกนายธีระวัฒน ภัทรานวัช เนื่องในโอกาสไดรับการเลื่อนขั้นเปนประธานแผนกคดีภาษีในศาลฎีกา
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 อธิการบดีขออนุญาตลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2549 เนื่องจากไปราชการตางประเทศ

ดวยอธิการบดีเดินทางไปประชุม ณ University of North Texas เพื่อติดตามความคืบหนาโครงการความรวมมือ
การศึกษาตอระดับปริญญาเอกของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ได
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549
จํานวน 11 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ทําหนาที่ในการพิจารณาขอมูลการ
จัดตั้งหนวยงานภายใน ตามที่กรรมการสภาวิชาการไดนําเสนอ และใหเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรรมการสภาวิชาการ /.......
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กรรมการสภาวิชาการไดกําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราว
การประชุมครั้ งที่ 8 / 2549 เมื่อ วัน ที่ 13 ตุลาคม 2549 และไดนําเสนอผลการประชุมตอประธานคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายใน จากนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายในไดนัดหมายการ
ประชุม ครั้ ง ที่ 1 / 2549 เมื่ อ วัน ที่ 24 ตุล าคม 2549 แต เนื่ อ งจากในวัน ดั ง กล าวกรรมการ 2 ท าน ได แก ผู ช ว ย
ศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย ไปราชการตางประเทศ ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2549 - 12 พฤศจิกายน 2549 และ ผูชวย
ศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี ติดภารกิจตอนรับเจาหนาที่จากธนาคารชาติ และตองเดินทางไปเปนวิทยากรอบรม
ตางจังหวัด ตั้งแตวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2549 ดังนั้น ประธานกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเลื่อนกําหนดการ
ประชุ ม เป น วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2549 จึ ง ขออนุ ญ าตนํ า เสนอความเห็ น เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง หน ว ยงานภายในของ
มหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9 / 2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหถอนวาระเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
วาดว ย คาตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549 และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยศึกษาระเบียบการ
พิจารณาตําแหนง และใหกําหนดคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของใหครอบคลุม
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแกและเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเบื้องตน ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549 ตามเสนอ
3.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
สืบ เนื่อ งจากการประชุม ครั้ง ที่ 9 / 2549 ที่ป ระชุม ไดมีม ติเ ห็น ชอบแตง ตั้ง คณะอนุก รรมการพิจารณา
กลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรอง (ราง)ขอบังคับ และ
(ราง)ระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ฉบับ และรายงานผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
คณะอนุกรรมการไดดําเนินการประชุมเพื่อกลั่นกรองและปรับแก เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอผลการพิจารณา
(ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตองหรือ
การทําทัณฑบน พ.ศ.2549
2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางบุคลากรผูเ ชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๔๙
3. (ราง) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๔๙
4. (ราง) ขอบังคับ /......
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4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ. ๒๕๔๙
5. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และการสรรหาผูบริหารหนวยงาน
ระดับกอง กลุมงาน และงาน พ.ศ.๒๕๔๙
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้
มติที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตองหรือ
การทําทัณฑบน พ.ศ.2549 และใหเพิ่มเติมขอความในคําสั่ง โดยใหระบุสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ และการ
ฟองศาลปกครอง มิเชนนั้นอายุความการอุทธรณจะขยายจาก 30 วัน เปน 1 ป ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539
2. เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจางบุคลากรผูเ ชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๔๙
3. เห็นชอบใหชะลอการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย การดําเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ
และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดศึกษาโดยละเอียด และใหนําเสนอ (ราง)
ขอบังคับอีกครั้ง ในการประชุมครั้งตอไป
4. เห็นชอบในหลักการ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. ๒๕๔๙
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔7
5. เห็นชอบใหถอน ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และการสรรหาผูบริหาร
หนวยงานระดับกอง กลุมงาน และงาน พ.ศ.๒๕๔๙
เนื่องจากการสรรหาผูบริหารหนวยงานระดับกอง กุลมงาน และงานไมไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงไมมีความจําเปนตองออกขอบังคับฉบับนี้
ขอเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยควรมีตัวอยางขอบังคับ ระเบียบ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณา
อยางรอบคอบมากขึ้น
2. การนําเสนอขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือเรื่องตางๆ ที่เปนเรื่องใหม หรือมีการแกไข ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ฝายเลขานุการควรจัดทําสรุปวาสิ่งที่มหาวิทยาลัยทํานั้นมีความเหมือนหรือแตกตางกันสถาบันการศึกษาอื่น
หรือไมอยางไร เพื่อใหงายตอการพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ
( ผูแถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหอธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลง
รายการ ของหนวยงาน มหาวิทยาลัยขอรายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลง รายการ ตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
รายละเอียด ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
ขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม จํานวนเงินทั้งสิ้น 3,300,000.- บาท ดังนี้
จากเดิม รถยนตโดยสาร (รถตู) VIP ขนาด 11 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,200,000.- บาท และ
รถยนตโดยสาร (รถตู) ธรรมดา ขนาด 15 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน เปนเงิน 2,100,000.- บาท
เปลี่ยนเปน รถยนตโดยสาร (รถตู) ธรรมดา ขนาด 15 ที่นั่ง จํานวน 3 คัน เปนเงิน 3,300,000.- บาท
เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กําหนดไวเดิม กับราคาในทองตลาดขณะนี้ไม
สามารถจัดซื้อได
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู) VIP ขนาด 11 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
และรถยนตโดยสาร (รถตู) ธรรมดา ขนาด 15 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน กรณีที่งบประมาณในการจัดซื้อไมเพียงพอ
สภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยเสนอของบประมาณเพิ่มเติมได
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จํานวนเงินทั้งสิ้น 22,790.- บาท ดังนี้
จากเดิม 1. กิจกรรมซอมเชียรและแขงเชียรเนือ่ งในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เปนเงิน 19,800.- บาท
2. จัดหาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 2,990.- บาท
เปลี่ยนเปน จัดหาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 22,790.- บาท
เหตุผลและความจําเปน เพื่อใหนักศึกษาไดมีวัสดุ / อุปกรณ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมอยางทั่วถึง
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดหารายได ประจําปงบประมาณ 2549

ฝายการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดหารายได ประจําปงบประมาณ
2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ประกอบดวย โครงการเรือนตนสัก โครงการศูนยหนังสือ โครงการน้ําดื่ม
โครงการฟตเนส โครงการจัดหารายไดเฉพาะกิจ มียอดเงินคงเหลือทั้งสิน้ 1,278,286.58 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 /.......
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ
ผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2549 ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิแลว ที่ประชุม
เห็นควรใหนายสมบัติ เวชกามา อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาดนตรี
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 10 ตุลาคม 2548
ประเด็นนําเสนอ ขออนุ มั ติ แต ง ตั้ ง ให น ายสมบั ติ เวชกามา อาจารย ร ะดั บ 7 ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในระดั บ ผู ช ว ย
ศาสตราจารย สาขาดนตรี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 10 ตุลาคม 2548
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งใหนายสมบัติ เวชกามา อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย
สาขาดนตรี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ตามเสนอ
5.2 เสนอแตงตั้งรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตแพร
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งใหอาจารยไกรวุฒิ จันทรรัตน ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีประจําโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตแพร ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2548 เปนตนมานั้น
เนื่องจาก อาจารยไกรวุฒิ จันทรรัตน ไดเกษียณอายุราชการลง ตั้งแตเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพรเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงขอเสนอแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยไพรินทร
จําลองราษฎร ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีประจําโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยไพรินทร จําลองราษฎร ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีประจําโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตแพร
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยไพรินทร จําลองราษฎร ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีประจําโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตแพร ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการบริหารจัดการบุคลากรผูเกษียณอายุราชการในอนาคต
ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มากดวยศักยภาพและทรงคุณคา เชน ผูเกษียณอายุราชการ และควร
มีการวางแผนวาแตละปจะรักษาไวปละกี่อัตรา

5.3 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จะหมดวาระลงในวันที่ 2 ธันวาคม 2549 ดังนั้น
เพื่อใหการเตรียมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2548 มหาวิทยาลัยจึงหารือสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาดําเนินการ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจงผลการดําเนินการของกรรมการใหที่ประชุมไดรับทราบ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งอธิการบดีเปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและ
เลขานุการ
มอบหมายให ประธานกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘
5.4 พิจารณาการกําหนดภาระงานสภาคณาจารยและขาราชการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ขอถอนวาระเรื่อง กําหนดภาระงานของสภาคณาจารยและขาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 การสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ

ความเปนมา
สืบเนื่องจากอธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ เขารวมประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงในการ
ดําเนินการตามประกาศของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
สมาชิกสมัชชาแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย คือ การเสนอชื่อผูแทนประเภท 5 (3) คือ ผูทรงคุณวุฒิทาง
รัฐประศาสนศาสตร ทางรัฐศาสตร และนิติศาสตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยที่มีคณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชาดังกลาว
ดําเนินการเลือกแหงละ 2 คน โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 และการคัดเลือกตองไดรบั
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในเบื้องตน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร
ทางรัฐศาสตร และนิติศาสตร ทั้งหมด จํานวน 22 คน และจาก 22 คน มีผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน 8 คน และจาก
8 คน ตองดําเนินการคัดเลือกกันเองใหเหลือ 2 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และแจงไปยัง
คดส. เพื่อพิจารณาตอไป

ประเด็นนําเสนอ /……
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร ทางรัฐศาสตร และนิติศาสตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร ทางรัฐศาสตร และนิติศาสตร
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายวิโรจน ยิ้มเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาดานนิติศาสตร
2. นายศักฎา วัฑฒกานนท
ผูทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาดานรัฐประศาสนศาสตร
มอบหมายให มหาวิทยาลัยแจงผลการดําเนินการไปยัง คดส. เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
5.6 การจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการไดดําเนินการประชุมเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการจัดสรร
เงินรางวัลเรียบรอยแลว แตเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย การเบิกจายเงินรางวัล สําหรับผูบริหารและสําหรับ
หนวยงาน กําหนดวา การจายเงินรางวัลใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ ไมสามารถนํามาจายใหแก
พนักงานราชการ อาจารยประจําตามสัญญา และพนักงานตามสัญญาได มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนเงินรางวัลใหแกบุคลากรดังกลาว ในสัดสวนที่เทากันกับเงินงบประมาณ
แผนดินดวยไดพิจารณาเห็นวาเปนผูมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและชวยผลักดันใหเกิดความสําเร็จแกมหาวิทยาลัยเชนกัน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ จัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนเงินรางวัลใหพนักงานราชการ อาจารยประจําตามสัญญา
และพนักงานตามสัญญา เปนจํานวนเงิน 407,645.46 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนเงินรางวัลใหพนักงานราชการ อาจารยประจําตามสัญญา
และพนักงานตามสัญญา เปนจํานวนเงิน 407,645.46 บาท ตามเสนอ
5.7 ขออนุมัติใชเงินเหลือจาย และเงินที่ริบจากหลักประกันสัญญา เพื่อดําเนินการจัดทําเอง
โปรแกรม MIS
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดตกลงจาง บริษัท พาย เทคโนโลยี จํากัด พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ พรอมออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวนเงิน
3,210,000.- บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามสัญญาจางเลขที่ 4/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 โดย
แบงงวดงานการจายเงินออกเปน 5 งวด ซึ่งผูรับจางไดสงมอบ ตอมา มหาวิทยาลัยไดแจงบอกเลิกสัญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยที่ ศธ 0535/1852 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เนื่องจากผูรับจางไมเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา
เพิกเฉยไมแกไขขอขัดของของโปรแกรมประกอบกับไมแจงยืนยันยินยอมเสียคาปรับ โดยยังเหลือระบบงานคํานวณ
ตนทุนกิจกรรม และระบบงานตรวจสอบภายใน (งวดสุดทาย) จํานวนที่ยังไมไดเบิกจายเปนจํานวน 802,500.- บาท
เพื่อดําเนินการจัดจางใหมตามระเบียบฯ
มหาวิทยาลัย /.......
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มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศสอบราคาจางเพื่อดําเนินการจางพัฒนาระบบงานคํานวณตนทุนกิจกรรมการ
และระบบงานตรวจสอบภายใน(งวดสุดทาย) มีผูเสนอราคาจํานวนเงิน 1,350,000.- บาท ซึ่งเกินกวาจํานวนเงินที่เหลืออยู
เปนเงิน 547,500.- บาท ซึ่ง บริษัท พาย เทคโนโลยี จํากัด จะตองเปนผูรับผิดชอบตามสัญญาขอ 2.8 ชดใชคาเสียหาย
ในสวนเกินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา โดยไดแจงใหทางบริษัทชําระคาเสียหายดังกลาว หากไมชําระภายในกําหนดวัน
เวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาระบบงานที่เหลืออยูดําเนินไป
อยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงไดเสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณในสวนเกินจากผูเสนอราคาจํานวน 547,500.- บาท
สําหรับจัดจางใหสามารถดําเนินการโครงการตอไปได แลวดําเนินการเรียกคาเสียหายชดใชคืนภายหลัง แตปรากฏวา
ไมไดรับการอนุมัติโครงการดังกลาวจากสภามหาวิทยาลัย
ความเห็น/ขอพิจารณา
1. เพื่อใหการดําเนินการเรียกคาเสียหายเปนไปดวยความเรียบรอย เห็นควรมอบฝายนิติการดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียกคาเสียหายกับ บริษัท พาย เทคโนโลยี จํากัด ทั้งนี้หากตองการขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ ฝายพัสดุจะ
เปนผูดําเนินการ
2. เพื่อใหการใชงานของระบบงานที่ไดพัฒนาแลวเสร็จและใชงานอยูขณะนี้ ถูกตองตามกฎหมาย
การพัฒนาระบบงานที่เหลืออยูเปนไปอยางตอเนื่อง บัดนี้ฝายพัสดุไดรับคําตอบทางดานราคาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร และ
รายละเอียดเงื่อนไขการจัดซื้อซอฟทแวร เห็นควรจัดทําเองของระบบงานที่เหลืออยู คือ ระบบงานคํานวณตนทุน
กิจกรรม และระบบงานตรวจสอบภายใน โดยดําเนินการดังนี้
2.1 จัดซื้อซอฟทแวร โดยวิธีพิเศษ เพราะเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมี
ขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 ขอ 23 (6)
2.2 สงเจาหนาที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด
อัตราตําแหนงและสอบคัดเลือกไวแลว ใหปฏิบัติงานดูแลระบบ MIS โดยตรง เขารับการฝกอบรมการเขียนโปรแกรม
โดยทางบริษัทจะอบรมใหจนสามารถเขียนและพัฒนาระบบงานไดเอง
2.3 จางโปรแกรมเมอรที่มีความรูความชํานาญ พัฒนาโปรแกรมที่ยังไมแลวเสร็จรวมกับ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การจัดทําเองโดยใชงบประมาณสวนที่เหลืออยู จากงวดสุดทาย จํานวนเงิน 802,500.- บาท
และเงินที่ริบจากหลักประกันสัญญา จํานวนเงิน 160,500.- บาท รวมจํานวนเงินที่ขออนุมัติจัดทําเองโปรแกรม MIS
ทั้งสิ้น 963,000.- บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม MAGIC ของหางหุนสวนจํากัด ตากคอมพิวเตอร
ในวงเงิน 749,000- บาท โดยใชงบประมาณสวนที่เหลือจากการตกลงจาง บริษัท พาย เทคโนโลยี จํากัด งวดสุดทาย
จํานวนเงิน 802,500.- บาท และเงินที่ริบจากหลักประกันสัญญา จํานวนเงิน 160,500.- บาท รวมเปนจํานวนเงิน
963,000.- บาท สําหรับงบประมาณสวนที่เหลือ 214,000.- บาท ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอรายละเอียดงานโครงการ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 /…….
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การโยกยายผูวาราชการจังหวัด
นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ แจงการโยกยายผูวาราชการจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีความ
มั่นคงแหงชาติ โดยคราวๆ ดังนี้
1. ผูวาราชการจังหวัดที่ยายไปเปนผูตรวจการ คือ อุตรดิตถ สตูล พัทลุง สุโขทัย กําแพงเพชร ชัยภูมิ ประจวบคีรีขันธ
สมุทปราการ บุรีรัมภ ระยอง สุรินทร
2. ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ คนใหม คือ นายสมบูรณ ศรีพัฒนาวัฒน
3. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไปเปนผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
4. ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ไปเปนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ไปเปนรองอธิบดีกรมการปกครอง
6. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ไปเปนผูวาราชการจังหวัดนครนายก
7. ผูวาราชการจังหวัดนครนายก ไปเปนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
8. ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไปเปนผูวาราชการจังหวัดตาก
9. ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ไปเปนผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี
10. ผูวาราชการจังหวัดระนอง ไปเปนผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
11. ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ไปเปนผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
12. ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ไปเปนผูวาราชการจังหวัดสงขลา
13. ผูวาราชการจังหวัดตรัง ไปเปนผูวาราชการจังหวัดอยุธยา
14. ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ไปเปนผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
15. ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ไปเปนผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
16. ผูวาราชการจังหวัดตาก ไปเปนผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
17. ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ไปเปนผูวาราชการจังหวัดสระแกว
18. ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ไปเปนผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
19. ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไปเปนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
20. ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ไปเปนผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 11 / 2549
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 11/2549 ในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น. ณ จังหวัดแมฮองสอน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 12.45 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

