รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6 / 2549
วันที่ 13 มิถุนายน 2549
ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
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ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายนรินทร
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายมานพ
นายพีระศักดิ์
นายแพทยชาญชัย
นายวีระ
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยโศรตรีย
อาจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
อาจารย ดร.วีรชัย

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

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

กอนกลีบ
ทรัพยนิรันดร
พูลสรรพสิทธิ์

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.

นายดิเรก
นายเรืองชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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รายนามผูเ ขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารง

คัณธานันท
คมสัน
ผูบุญ
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความเสียใจกับเหตุการณที่มหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยน้ําทวม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความเสียใจกับเหตุการณที่มหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยน้ําทวม ซึ่งไดกําหนด
การประชุมใหเร็วขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง รายงานการใหขอมูลความชวยเหลือผูประสบภัย
เพื่อขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ

ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง ในนามสมาชิกของกรรมการคุรุสภา รายงานการใหขอมูลความชวยเหลือ
เบื้องตนไปยังคุรุสภา โดยคุรุสภาไดจัดสรรเงินชวยเหลือเบื้องตน 10,500.- บาท และ จากการประชุมสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครู เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2549 ที่ประชุมไดเสนอขอตัดยอดเงินกําไรที่คาดวาจะไดรับในวงเงิน 5,000,000.บาท เพื่อนํามาจัดสรรใหความชวยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2549
จากปญหาอุทกภัยน้ําทวม ระหวางวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2549 ทําใหขอมูลรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ของฝายเลขานุการสูญหาย จึงไมสามารถจัดทําขอมูลรายงานการประชุมเสนอตอที่ประชุมในการประชุมครัง้ นี้ไดทัน ดังนัน้
จึงขออนุญาตนําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครัง้ ที่ 5 / 2549 วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ตอที่ประชุม
ในการประชุมครั้งตอไป
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เนื่องจากมีเรือ่ งสืบเนื่องที่ตองดําเนินการเรงดวน เกี่ยวกับ การแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายเงิน
คาตอบแทนการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ในวาระเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังกลาวกอน เพื่อใหสามารถออกคําสั่งและดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2549 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ในวาระเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนระเบียบการจายเงินคาตอบแทนการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายเงินคาตอบแทนการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5 / 2549 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายเงินคาตอบแทนการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํา (ราง ) คําสั่ง เสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานความเสียหายและการแกไขปญหาอุทกภัย วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2549
ตามที่มหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยน้ําทวม ระหวางวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2549 ที่ผานมา
เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยจึงขอ
เสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้
1.) ขอมูลสภาพน้ําทวม วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2549 และสรุปความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย
1. พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ถุกน้ําทวม จํานวน 186 ไร 1 งาน 215 ตารางวา
2. อาคารสถานที่ไดรับความเสียหาย ดังนี้
2.1 อาคารเรียน
15
หลัง
2.2 อาคารหอพัก
12
หลัง
2.3 อาคารสํานักงานและอาคารอื่นๆ 17
หลัง
2.4 บานพักอาจารย
98
หลัง
2.5 สนามกีฬา
3
จุด
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2.)
3.)
4.)

5.)
มติที่ประชุม

3. รถยนตของมหาวิทยาลัย
11
คัน
4. ระดับน้ําในเชาวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เวลา 02.00 น. ทําใหพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทาลัยจมอยูใตน้ําลึก
ประมาณ 1 – 3 เมตร
ขอมูลสรุปประมาณการคาเสียหาย เปนจํานวนเงิน 258,455,700.- บาท
ขอมูลนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวม ในเบื้องตนจํานวน 346 คน
ขอมูลการดําเนินการแกไขปญหาเบื้องตน และปญหาเรงดวนที่ตองแกไขตอไป ดังนี้
1. ปรับปรุงฟนฟูอาคารสถานที่ บริเวณ วัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่เสียหายจมน้ํา
2. การสํารวจความเสียหาย
- สวนบุคคล
- สวนราชการ
3. การรายงานความเสียหายและของบประมาณสนับสนุน
- สํานักงบประมาณ
- จังหวัด
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักนายกรัฐมนตรี
4. จัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยมหาวิทยาลัยราชภํฏอุตรดิตถ
5. การปฏิบัติการเพื่อการชวยเหลือนักศึกษาและครอบครัว / บุคลากรและครอบครัว
6. การแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อการปฏิบัติภารกิจตามปกติ
7. เพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัย อาคาร / ทรัพยสิน
8. การประชาสัมพันธเฉพาะกิจและประสานงานขอความชวยเหลือ
9. กําหนดแนวทางการปองกันน้าํ ทวมในระยะตอไป
10. เปดบัญชีธนาคารกรุงไทย “ชวยอุทกภัย มรอ.” รับบริจาคเลขที่บัญชี 510 – 0 – 44252 – 2
นโยบายการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กลุมนักศึกษาและกลุมบุคลากร
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายไดภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2548

และโครงการพิเศษ
ความเปนมา
ดวยมหาวิทยาลัยมีเงินรายไดที่ยังไมไดนํามาจัดสรรในปงบประมาณ 2549 ดังนี้
1. รายไดจากการจัดการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2548
2. รายไดจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ แบงเปน
2.1 กศ.อช.
2.2 พบ.ส.
และสืบเนือ่ งจากเมือ่ วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2549 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยประสบเหตุการณอุทกภัยน้ําทวม
เหตุการณดังกลาวทําใหวัสดุ ครุภัณฑ ของมหาวิทยาลัยเสียหายเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาในเบื้องตน
และเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ซึ่งจะเปดใหมีการเรียน
การสอน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2549 นี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2549 จํานวนทัง้ สิ้น 22,410,100.- บาท
1. จัดสรรจากงบรายได จํานวนเงิน 16,093,900.- บาท
2. จัดสรรจากงบคงคลัง จํานวนเงิน 6,316,200.- บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2549 จํานวนทั้งสิ้น 22,410,100.- บาท ตามเสนอ
5.2 (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การเยียวยา ชวยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ผูประสบภัยพิบัติรายแรง พ.ศ.2549
ความเปนมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2549 มหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยน้ําทวม ทําใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยรายแรง และสูญเสียทรัพยสินเปนจํานวนมาก ดังนั้น สภาคณาจารย
และขาราชการ รวมกับ สโมสรอาจารยและขาราชการ และผูแทนคณาจารย จึงไดรว มประชุมหารือเพือ่ (ราง) ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัย วาดวย การเยี่ยวยา ชวยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูประสบภัยพิบัติรายแรง พ.ศ.2549
ขึ้น จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การเยียวยา ชวยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ผูประสบภัยพิบัติรายแรง พ.ศ.2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบให ถอนเรื่องการพิจารณา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การเยียวยา ชวยเหลือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูประสบภัยพิบัติรายแรง พ.ศ.2549 ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
โดยขอใหนําเสนอเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย
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5.3 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการดําเนินงานกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ลําปาง และ
อุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ของนายวีรชัย เศรษฐพรรค สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 มีมติสมควรอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ทั้งนี้ไมกอนวันที่ 26 สิงหาคม 2548
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แตงตั้งให นายวีรชัย เศรษฐพรรค ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ไมกอนวันที่ 26 สิงหาคม 2548
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งให นายวีรชัย เศรษฐพรรค ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ไมกอนวันที่ 26 สิงหาคม 2548 ตามเสนอ
5.4 การกําหนดอัตราโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงวิชาการ
ความเปนมา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ ถึง มาตรา 18 (ก) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 กําหนดใหตําแหนงทางวิชาการทําหนาที่สอนและวิจัย หรือทํา
หนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย หรือตําแหนงอื่น
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และมาตรา 14 (3) ไดกําหนดให ก.พ.อ. มีหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ก.พ.อ. จึงไดกําหนดโครงสรางตําแหนงวิชาการ และยังคง
ระดับตําแหนงไวเพื่อความคลองตัวในการรับสิทธิประโยชนตางๆ
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอบัญชีสรุปตําแหนงขาราชการครู ที่ขออนุมัติกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ จํานวน 158 อัตรา
ทั้งนี้ ไมรวมตําแหนงอาจารย 3 จํานวน 2 อัตรา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ บัญชีสรุปตําแหนงขาราชการครูที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ บัญชีสรุปตําแหนงขาราชการครูที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ ตามเสนอ
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5.5 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอบรรจุกลับเขารับราชการ
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทดแทนอัตราของนางสาวสุนียรัตน
การะกัน ซึง่ ไดรายชื่อผูผ านการสอบแขนขันเรียบรอยแลว คือ นางสาวสุทธิรัตน พลอยบุตร โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ
ผลการสอบแขงขันตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 5 / 2549 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เรียบรอยแลวนั้น
บัดนี้ นางสาวสุทธิรัตน พลอยบุตร ไดเสนอเรือ่ งเพือ่ ขอบรรจุกลับเขารับราชการ เนือ่ งจากเดิมเคยรับราชการใน
ตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และไดลาออกมาสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนขาราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาในการขอบรรจุกลับเขารับ
ราชการของ นางสาวสุทธิรัตน พลอยบุตร
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ บรรจุ นางสาวสุทธิรัตน พลอยบุตร เขารับราชการ ในตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ใหบรรจุ นางสาวสุทธิรัตน พลอยบุตร เขารับราชการ ในตําแหนง อาจารย 2 ระดับ 7 ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานผลสมุดปกขาว สภาคณาจารยและขาราชการ
สืบเนื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ ไดจัดทําโครงการเยี่ยมเยียนคณะ และสํานักงานอธิการบดี บัดนี้
ไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสรุปประเด็นปญหาที่เปนวิกฤต โดยจัดทําเปนสมุดปกขาว จึงขอนําเสนอรายงานผลสมุด
ปกขาวในการประชุมครั้งนี้ โดยขออนุญาตให อาจารยสุมน ปนาทกุล รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ
ผูชวยศาสตราจารยกิ่งดาว จินดาเทวิน เลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ เขานําเสนอรายงานผลสมุดปกขาว
ในการประชุม สรุปประเด็นไดดังนี้
1. ดานกิจการมหาวิทยาลัย
1.1 การประชุมคณาจารยตนป และปลายปของมหาวิทยาลัยยังไมมีความชัดเจน ควรมีการแถลงนโยบายและผล
การดําเนินงานใหชัดเจน โดยใชทั้ง VCD และเอกสาร เปดโอกาสใหมีเวลาอภิปราย และซักถามอยาง
พอเพียงเหมาะสมกวาที่ผานมา
1.2 ยังมีความสับสนเกี่ยวกับสายบังคับบัญชาของหนวยงานระหวางมหาวิทยาลัยและคณะ สายบังคับบัญชาบาง
เรื่องยาวเกินไปทําใหยุงยากลาชา
1.3 วิธีการเบิกเงินคาตอบแทนจากการทําวิจัย กรณีมีภาระงานเกิน ยังมีความสับสนในการปฏิบัติทั้งในดานการ
เบิกเงิน, การคิดชั่วโมงสําหรับการเบิกเงิน
1.4 การไดมาซึ่งคณบดีควรฟงเสียงจากคณาจารยใหมากกวาที่ผานมา ใหคณาจารยไดมีสวนรวมใหมากขึ้น
1.5 ควรปรับปรุงขอบังคับในการสรรหาคณบดี อธิการบดี ใหคณาจารยไดมีสวนรวมมากกวานี้
1.6 ขอบังคับตางๆ ยังไมใหความเปนธรรมกับอาจารยและขาราชการสายพนักงาน
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1.7 ควรแกขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิการเลือกตั้งใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันโดยเฉพาะอาจารย นักวิชาการสาย
พนักงานประจําตามสัญญา
1.8 มหาวิทยาลัยควรตองปรับกระบวนทัศนการบริหารจัดการใหเปนมืออาชีพ และมีการพัฒนาผูบริหารระดับ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
1.9 ควรกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงบริหารระดับตางๆ ใหชัดเจนเพื่อการติดตาม ประเมินผล
วาคุมคากับคาจางหรือคาตอบแทนหรือไม
1.10 โครงสรางการบริหารโปรแกรมยังมีปญหาความชัดเจนในการบริหารและปฏิบัติงานในดานการทํางาน
อยางเปนเอกภาพ
2. ดานวิชาการ
2.1 นโยบายดานการทําผลงานทางวิชาการยังไมชดั เจนในทางปฏิบัติ
2.2 ควรสนับสนุนการเรียนเพิ่มเติมดานภาษาใหเปนรูปธรรม เพื่อการศึกษาตอปริญญาโทและปริญญาเอก
2.3 ผูที่อยูระหวางการศึกษาตอระดับปริญญาเอก กรณีไมไดลาศึกษาตอหรืออยูระหวางการทําวิทยานิพนธ
ควรไดรับการลดภาระงานหรือคิดเปนภาระงานให หรือควรพิจารณาใหลาศึกษาตอไดเต็มเวลาทุกกรณี
2.4 ควรปรับปรุงแกไขและใหความสําคัญกับสื่อตางๆ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน
2.5 การจัดทําและอนุมัติหลักสูตรควรมีการวิเคราะหความซ้ําซอนของรายวิชาในหลักสูตร ขอปญหาตางๆ
ในหลักสูตรเดิมใหชัดเจน สํารวจความตองการของตลาดใหชัดเจนกอน
3. ดานบุคลากร
3.1 นโยบายการใชเงินพัฒนาบุคลากรในระดับคณะยังไมมีประสิทธิภาพ
3.2 การพัฒนาบุคลากรระดับคณะควรสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอและสอดคลองกับการอบรมใน
สาขาวิชานั้นๆ
3.3 สัญญารับทุนเพื่อศึกษาตอยังมีความคลุมเครือไมกระจางชัด
3.4 ควรมีการศึกษาวิเคราะหสถานภาพ สิทธิตางๆ ของอาจารยและนักวิชาการตามสัญญาใหสิทธิตางๆ
ชอบธรรมมากขึ้น
3.5 สถานภาพของอาจารยประจําตามสัญญาไมมั่นคง
3.6 ควรสนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรขาราชการ PC โดยจัดตัง้ งบประมาณแยกเปนรายการพัฒนาบุคลากรขาราชการ
พลเรือนอยางชัดเจน
4. อื่นๆ
4.1 ควรกําหนดสถานที่จอดรถสําหรับอาจารย นักศึกษา และผูมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยใหชัดเจนเปนระบบ
4.2 ควรปรับเปลี่ยนนโยบายหอพักใหมโดยเนนคุณภาพชีวิต ไมมุงเนนรายไดและกําไรมากเกินไป
4.3 ควรจัดสวัสดิการบานพัก ที่พักของอาจารยใหเพียงพอและเหมาะสม การอางขอสัญญาหรือระเบียบไมเปน
แรงจูงใจใหไดอาจารยที่มีความตั้งใจที่จะทํางานใหมหาวิทยาลัยอยางแทจริง อาจเปนเพียงศาลาพักรอนเทานัน้
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มติที่ประชุม รับทราบ และที่ประชุมไดพิจารณาแลววาปญหาดังกลาวยังไมใชปญหาวิกฤติ เนื่องจากยังสามารถแกไขได
จึงขอมอบใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลดังกลาวไปพิจารณาแกไขในสวนที่เกี่ยวของ
6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 7 / 2549
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 25 กรกฎาคม
2549 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 12.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

นายวีรชัย เศรษฐพรรค
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

