รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 12 / 2549
วันที่ 26 ธันวาคม 2549
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..................................................................
รายนามผูม าประชุม
1.
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3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
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18.
19.
20.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายแพทยชาญชัย
นายดิเรก
นายนรินทร
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายเรืองชัย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
ศิลปอวยชัย
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
บุญสาลี
ทรัพยนิรันดร
กาญจนกิจ
นพรัก
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

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

พอจิต
ดีมี
พูลสรรพสิทธิ์
รัตนศิริกุลชัย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายพีระศักดิ์
นายมานพ
แพทยหญิงศรีวรรณา
นายวีระ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
หมดวาระ

รายนามผูเขารวมประชุม ……/
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รายนามผูเขารวมประชุม
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 อธิการบดีแจงผลการประชุมชี้แจงงบประมาณตอกรรมาธิการงบประมาณ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549
อธิการบดีแจงผลการอนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเรียบรอยแลว ซึ่งในป 2550 นี้ มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
และไดรับการจัดสรรเพิ่มเปนพิเศษ คือสวนที่ตอ เนื่องจากภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประกอบกับไดรับความกรุณาจาก ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย และมูลนิธชิ ยั พัฒนา
ซึ่งไดมาประชุมหารือและเสนอขอมูลไปยังสํานักพระราชวังเพื่อทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แจงไปยังสํานักงบประมาณใหจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ กลาวขออภัยที่ไมไดอยูตอนรับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวไปประชุม ณ จังหวัดแมฮองสอน
นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ กลาวขออภัยทีไ่ มไดอยูตอนรับคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวไปประชุม ณ จังหวัดแมฮอ งสอน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ที่ผานมา เนื่องจาก
ติดภารกิจสําคัญ โดยไดมอบหมายผูใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับกรรมการแลว หากมีขอขาดตกบกพรอง
ประการใด ตองกราบขออภัย ณ ที่น้ี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 11 / 2549
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2549 จํานวน 7 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพือ่ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 / 2549 โดยใหแกไขเพิม่ เติมตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 ......./
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11 / 2549 ที่ประชุมเห็นชอบใหชะลอการพิจารณา (ราง) ขอ บังคับมหาวิทยาลัย
วาดวย การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจ ารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือ สั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดศึกษาเนื้อหาโดยละเอีย ด
และหากมีขอแกไขใหสงขอมูลถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 เพื่อรวบรวมนําขอมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรวมหารือเพื่อแกไขอีกครั้งนั้น
เนื่องจากไมมกี รรมการทานใดสงบันทึกขอแกไข (ราง) ขอบังคับดังกลาว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัย
วาดวย การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอ น การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 ที่ไดปรับแกตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 11 / 2549 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอ น การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549
ขอสังเกต
1. ขอ 8 การแตงตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งขอบังคับไดกําหนดใหลูกจางและพนักงาน เปนกรรมการสอบสวนดวย
การกําหนดดังกลาว จะขัดกับกฎหมายหรือไม กรณีนําผูที่ไมไดมีโครงสรางกฎหมายรองรับไปสอบผูทมี่ ีกฎหมายรองรับ
ซึ่งหาก (ราง) ขอบังคับฉบับนี้มีเจตนาสอบวินัยขาราชการ ดังนั้นผูท ี่ไมใชขาราชการก็ไมควรมีอํานาจในการไปสอบ
ขาราชการ
2. ขอ 49 เรื่องการลงโทษ ผูที่มีอํานาจลงโทษควรเปนผูบ งั คับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น คือ อธิการบดี
แตใน (ราง) ขอบังคับ ไดกําหนดวาใหคณบดีมอี าํ นาจลงโทษได ซึ่งตามกฎหมายแลวคณบดีมอี ํานาจรองรับตามกฎหมาย
หรือไม
3. ขอ 61 ควรแกไขขอความเปน “ขาราชการ........ใหผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหากมีมติวาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ”
4. ขอ 49 (2) ควรตัดขอความ “หรือลดขั้นเงินเดือนไดครัง้ ละไมเกิน 1 ขั้น” ออก เนื่องจากขอความขัดกับ
กฎกระทรวง วาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ในขอ 13 (1)
5. ขอ 7 วรรคสอง ควรแกไขขอความเปน “สําหรับการแตงตัง้ คณะกรรมการ......โดยอนุมัติของสภา
มหาวิทยาลัย เปนผูแตงตั้ง”
6. ขอ 4 ใหเพิ่มเติมคํานิยามคําวา สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
7. ขอ 62 (2) แกไขขอความเปน “กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงตัง้ จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน”
8. ขอ 62 (3) แกไขขอความเปน...../
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8. ขอ 62 (3) แกไขขอความเปน “ (3) กรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการ จํานวน 2 คน
และ (4) กรรมการซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
9. คณะอนุกรรมการควรแยกขอบังคับกับแนวปฏิบัตใิ นการดําเนินการออกจากกันเพื่อใหใหเกิดความสับสน
มติที่ประชุม
มอบหมายให คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประชุมหารือเพื่อแกไข (ราง) ขอบังคับและ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัย โดยใหนาํ ขอสังเกตของ
คณะกรรมการประกอบการพิจารณาปรับแกดว ย
3.2 การจัดตั้งหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา สืบเนื่อ งจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมไดมีม ติเห็นชอบใหแ ตงตั้ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนว ยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ทําหนาที่ในการพิจารณาขอมูล การ
จัด ตั้ งหน วยงานภายใน ตามที่ ก รรมการสภาวิ ช าการได นําเสนอ 6 หนว ยงาน ตามคํ าสั่ง ที่ 006 / 2549 เรื่ อง แต งตั้ ง
คณะกรรมการกลั่ น กรองการจั ดตั้ งหน ว ยงานภายในมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ตถ และใหเสนอความเห็ น ต อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ ไดเสนอ
ขออนุมัติจัดตั้งไปแลว 4 หนวยงาน คือ วิทยาลัย นานาชาติ โรงเรีย นสาธิต กองศิล ปวัฒนธรรม และสํานัก งานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จากการประชุมครั้งที่ 11 / 2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ที่ผานมา ยังคงเหลือ ที่ตอ ง
พิจารณาอีก 2 หนวยงาน คือ ศูนยคอมพิวเตอรและศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมไดพจิ ารณาการ
เสนอขอจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 2 หนวยงานแลว และมีมติดังนี้
1. ศูนยคอมพิวเตอร
ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหดําเนินการในรูปแบบโครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรไปพลางกอน
โดยใหเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามหลักการและวิธีการที่เสนอ ภายใตกรอบเวลา เมื่อทดลอง
ดําเนินการครบ 2 ป หากผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดมี ศี ักยภาพเพียงพอ และพิสจู นไดวามีความพรอม อาจนําเสนอ
ใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายในเทียบเทาคณะ ในกํากับของมหาวิทยาลัยตอไป
2. สํานักสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ประชุมสภาวิช าการมีมติเห็นชอบในหลักการใหสํานักงานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เปนหนวยงาน
ภายในเทียบเทาระดับกอง บริหารงานตามระบบราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการกลั่ นกรองการจัดตั้ง หนว ยงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ อุตรดิ ตถ ได ประชุ มเพื่อ พิจ ารณา
กลั่ น กรองการจั ดตั้ ง หน ว ยงานภายใน ที่ เหลื อ อี ก 2 หน ว ยงาน คื อ ศู น ย คอมพิ ว เตอร และศู น ย วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ที่ประชุม มีมติเห็นควรใหทั้ง 2 หนวยงาน คือ ศูนยคอมพิวเตอร และ ศูน ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย เทียบเทาระดับคณะ โดยมีเหตุผลดังนี้
1. ศูนยคอมพิวเตอร…./
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1. ศูนยคอมพิวเตอร
1) สมควรทีจ่ ะเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาระดับคณะ เนื่องจากเปนหนวยงานที่สามารถ
สนองตอบทิศทางสําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล
ขาวสารในยุคโลกาภิวัตน
2) บุคลากรมีศักยภาพที่จะพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรใหเปนไปตามพันธกิจได
3) เพื่อใหมีหนวยงานระดับศูนยที่บริหารจัดการอยางเปนเอกภาพ ตามพันธกิจและรับผิดชอบอาคาร วัสดุ และ
ครุภณ
ั ฑที่มอี ยู
2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมควรเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยเทียบเทาระดับคณะ เนื่องจาก
1) คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ มีความเห็นวา โดยปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุง หมาย และวัตถุประสงค ของ
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เสนอมา มีลักษณะเปนหนวยงานกลาง ที่ควรเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
เทียบเทาระดับคณะ ดวยเหตุผลดังนี้
1) ตองใหบริการที่นอกเหนือจากการบริการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) ควรเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
3) ตองทําการวิจยั และบริการวิชาการ ดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ และวิทยาศาสตรประยุกตใหกับทองถิ่น
และประเทศ
4) เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศและสภาพความเปนจริงของสังคม ที่ตองการใหพัฒนาความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกวางขวางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
5) ควรมีอิสระในการบริหารจัดการ ประสานงาน และทําขอตกลงกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก
เพื่อใหสอดคลองและสนองตอบวิสยั ทัศนและพันธกิจของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ เนื่องคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตัง้ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีความเห็นแตกตาง
กับมติที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการ จึงนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อหารือ 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สงเรื่องคืนกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวนมติ
ประเด็นที่ 2 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตัง้ หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม มอบหมายให มหาวิ ทยาลั ยนําเรื่องการเสนอขอจัด ตั้งหนวยงานภายในกํากับของมหาวิ ทยาลั ย 2 หนว ยงาน
เสนอตอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดปฏิบัติงานตามคําสั่งของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการพิจารณาตําแหนงทางวิช าการมาแลวตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ธัน วาคม 2549
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหทปี่ ระชุมไดรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 ……./
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจ ารณาผลการศึก ษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรีย นที่ 1 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวัน ที่ 15
ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น 265 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 265 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
- สาขาบริหารธุรกิจ
71
คน
- สาขาวิทยาศาสตร
87
คน
- สาขาศิลปศาสตร
100 คน
- สาขาการศึกษา
5
คน
- สาขานิติศาสตร
2
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 265 คน ตามเสนอ
5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูส ําเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 รวมจํานวนทัง้ สิ้น 33 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 33 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
- การบริหารการศึกษา
16
คน
- หลักสูตรและการสอน (การสอนทั่วไป)
7
คน
- หลักสูตรและการสอน (การสอนคณิตศาสตร)
1
คน
- หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)
1
คน
- การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2
คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
1
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 5
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 33 คน ตามเสนอ
5.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ……/
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5.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัย
ความเปนมา คณะกรรมการวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และครั้งที่ 7 / 2549
เมื่ อ วัน ที่ 22 กัน ยายน 2549 ได ดําเนิน การพิ จารณากลั่ นกรอง (ร าง) ขอ บั งคั บ ระเบีย บ ประกาศ จํ านวน 5 ฉบั บ
เรียบรอยแลว และมีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
3. (ราง) ขอบังคับ วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2549
และพิจารณาทบทวนคาตอบแทนทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง
โครงสรางอัตราเงินเดือนและการจายคาตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
4. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การใหรางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
5. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
พิจารณา
1. เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 โดยใหแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
2. เห็นชอบใหเปลีย่ นชื่อระเบียบเปน ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และใหเปลี่ยนแปลงคํานิยามในขอ 3 “การยกเวนการเรียน เปน
การเทียบโอนรายวิชา”
3. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พ.ศ.2549
มอบหมายให มหาวิทยาลัยตรวจสอบคํานิยามใหถูกตอง สอดคลองกับสากลนิยม และขอใหพิจารณาทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวของและเกี่ยวโยงกับ (ราง) ขอบังคับฉบับนี้
4. เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การใหรางวัลผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
และใหปรับแกอตั รารางวัลผลงานทางวิชาการที่จัดทําขึ้นเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปน 50,000 บาท สําหรับ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ 100,000 บาท สําหรับตําแหนงศาสตราจารย
มอบหมายให ปรับแกตามมติที่ประชุม และใหปรับรูปแบบประกาศโดยใหจัดทําเปนขอๆ เพื่องายตอการทําความเขาใจ
ทั้งนี้ เมื่อปรับแกแลว ใหเสนออธิการบดีเพื่อตรวจทาน กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
5.4 วิทยาเขตแพร……../
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5.4 วิทยาเขตแพร ขอเปลีย่ นแปลงรายการจัดซื้อครุภัณฑ
ความเปนมา ดวยวิทยาเขตแพร ไดจัดทํางบประมาณ ประจําป 2550 ในสวนหนึ่งจัดไวสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ รายการที่ข อ
ใชคือ กลองวีดีโอ,กลองถายภาพและเครื่อ งมัล ติมีเดีย โปรเจคเตอร เปน เงินรวม 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถวน) ซึ่งไดรับการอนุมัติแลวนั้น เนื่องจากในขณะนี้ วิทยาเขตแพรใชน้ําประปาจากเทศบาลตําบลหวยออ และมีการ
ขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหปริมาณน้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน ประกอบกับมีการกอสราง
ขยายถนนดานหนาวิทยาเขตแพร โดยกรมทางหลวง เปน 4 ชองทางจราจร ทําใหระบบน้ําประปาเกิดปญหาบอ ยครั้งและ
จายน้ําไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการดําเนินการตามภารกิจ ของวิทยาเขตแพรเปน อยางมาก ซึ่งมีความ
จําเปนตองแกปญหาดวยการมีถังเก็บน้ําสํารองและระบบจายน้ํา ตามอาคารที่ใชงานอยางเรงดวน
วิทยาเขตแพร จึงขอเปลีย่ นแปลงการจัดซือ้ ครุภัณฑ เปนรายการสําหรับจัดทําระบบน้ําประปาภายในอาคารของ
วิทยาเขตแพร
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑของวิทยาเขตแพร จากการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ เปนรายการสําหรับ
จัดทําระบบน้ําประปาภายในอาคารของวิทยาเขตแพร ในวงเงิน 120,000.- บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อครุภณ
ั ฑของวิทยาเขตแพร จากการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ เปนรายการสําหรับ
จัดทําระบบน้ําประปาภายในอาคารของวิทยาเขตแพร ในวงเงิน 120,000.- บาท ตามเสนอ
5.5 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตัง้
ใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูช วยศาสตราจารย
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนิน การพิจารณาประเมิน
ผลงานวิ ชาการ ในการประชุม ครั้ งที่ 4 / 2549 เมื่อ วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน 2549 มีม ติเห็น ควรให นางสาวปญ ณิตา
ชัยสนิท อาจารยระดับ 5 ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 19 กัน ยายน
2548
อนึ่ง การพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
นั้นไดนําเสนอกรรมการสภาวิช าการเพื่อพิจารณาใหความเห็นเรียบรอ ยแลว จากการประชุม ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2549
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงตั้งให นางสาวปญณิตา ชัยสนิท อาจารยระดับ 5 ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิช า
นิเทศศาสตร ทั้งนี้ ไมกอน วันที่ 19 กันยายน 2548
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งให นางสาวปญณิตา ชัยสนิท อาจารยร ะดับ 5 ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย สาขาวิช า
นิเทศศาสตร ทั้งนี้ ไมกอน วันที่ 19 กันยายน 2548 ตามเสนอ
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5.6 พิจารณาการปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2549
ความเปนมา
ตามที่ส ภามหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบวาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 รายละเอียด
ความทราบแลวนัน้ เนื่องจากมีขอความที่ผิดพลาดขึ้นในขอ 24 หมวดเฉพาะกาล บรรทัดที่ 2 ซึ่งสมควรใหมีการปรับแก
ใหถูกตอง
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ ปรับแกขอ ความระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ขอความเดิม “(6) (8) (9) และ (10) ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ตามขอ 10 (2) และ (7) ภายในระยะเวลา ......”
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ปรับแกขอความระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
เปน “(6) (8) (9) และ (10) ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ตามขอ 9 (2) และ (7) ภายในระยะเวลา ......”
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2550
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีก ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําป 2550
ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน จึงกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 25
มกราคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 13.00 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

