
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
คร้ังที่  7 / 2549  

วันที่  25  กรกฎาคม  2549  
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5   

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

1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี 
3. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายมานพ ดีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
5. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                       
6. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                       
7. นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
8. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
9. รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
10. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
11. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
12. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
13. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
14. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
15. อาจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
16. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา  
17. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
18. อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
รายนามผูไมมาประชุม 

 1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                    ติดภารกิจ 
2. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                     ติดภารกิจ  
3. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                  ติดภารกิจ 
4. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                     ติดภารกิจ 
5. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                  ติดภารกิจ 
6. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                  ติดภารกิจ 

 
 
 

รายนามผูเขารวมประชุม ……/ 
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รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
2. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
3. นางสาววาสนา ผูบุญ ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารง วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 
เปดประชุม เวลา  09.30  น.  
 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
  

1.1 นายกสภามหาวิทยาลยั มอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมแทน  
 

ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจเรงดวน ไมสามารถมาเปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ครั้งท่ี  7 / 2549  ได จึงมอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานการประชุมแทน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2   อธิการบดี รายงานขอมูลการไดรับความชวยเหลือจากเหตุการณอุทกภัยน้ําทวม  
 

  อธิการบดีรายงานขอมูลการไดรับความชวยเหลือจากเหตุการณอุทกภัยน้ําทวม ดังนี้  
1. สํานักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงิน  70,000,000.- บาท  (เจ็ดสิบลานบาทถวน) ใหมหาวิทยาลัย

เปนคาใชจายในการแกไขปญหาจากเหตุการณอุทกภัยน้ําทวม 
 2.     ไดรับบรจิาคเงินทุนชวยเหลอืจากหนวยงานตางๆ   ณ  วนัที่  25  กรกฎาคม  2549  เปนจาํนวนเงนิ  2,584,378.50 บาท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  5 / 2549   และครั้งที่  6 / 2549   
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจดัทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  5 / 2549  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  
2549  จํานวน  8  หนา  และรายงานการประชุม ครั้งท่ี  6 / 2549  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2549  จํานวน  9  หนา  เรียบรอยแลว                     
จึงนําเสนอคณะกรรมการเพือ่โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  5 / 2549  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2549  และการประชุมครั้งท่ี  6 / 2549                   
เมื่อวันที่  13   มิถุนายน  2549   โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม   

 
 

ระเบียบวาระที่  3 ……/ 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายเงินคาตอบแทนการดําเนนิโครงการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
อุตรดิตถ 

 

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  5 / 2549  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2549  ที่ประชุมไดมีมติ
เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจายเงินคาตอบแทนการดําเนินการโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  ลงวันท่ี  13  มิถุนายน  2549  บัดนี้  คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการประชุม ครั้งท่ี  1 / 2549  เมื่อวันที่  18  
กรกฎาคม  2549  จึงขอนําเสนอผลการประชุมใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.2  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2549 
 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 / 2549  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2549 ท่ีประชุมไดขอถอนการ
พิจารณา วาระ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2549  และขอใหนําเสนอ           
ขอมูลในการประชุมครั้งตอไป   

สภาคณาจารยและขาราชการ ขอรายงานความคืบหนาการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2549  ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2549 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2549   ดังนี้  
 1.  นายพีระศักดิ์    พอจิต  ประธานกรรมการ 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยจรูญ   คําทิพย  กรรมการ 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  บังเมฆ  กรรมการ  
 4.  รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร  โพธิ์ศร ี  กรรมการ 
 5.  อาจารย ดร.วิวรรธน   มุขดี  กรรมการและเลขานุการ  

ใหคณะอนุกรรมการมีหนาท่ีในการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวสัดิการ           
ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2549  เพื่อนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป  

ขอสังเกต ควรนําระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ มาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง โดยให          
สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

 
 
 

3.3   (ราง) โครงการวิจยั …../ 
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3.3   (ราง) โครงการวิจัย เร่ือง คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 

ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  4 / 2549  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2549 ท่ีประชุมไดมอบหมาย
ใหสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการจัดทํางานวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ บัดนี้ สภา
คณาจารยและขาราชการไดดําเนินการกําหนดรางเคาโครงการวิจัยดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอ (ราง) โครงการวิจัย 
เรื่อง คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   เพื่อพิจารณา 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ใหถอน วาระเรื่อง (ราง) โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
                    ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  เพื่อใหนายกสภามหาวิทยาลัยไดรวมพิจารณา (ราง) โครงการวิจัย ดังกลาวดวย 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
 

  4.1   การจัดกิจกรรมเฉลมิฉลองเนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                                                    
          ครบรอบ  70 ป  วันอังคารที่  1  สิงหาคม  2549 
 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ไดกําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ป คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ วันอังคารที่  1  สิงหาคม 2549   พรอมกับกําหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60  ป  และเพื่อเปนการรวมกันนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิ
คุณและรวมแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดจัด
กิจกรรมทางวิชาการตลอดทั้งป 2549 ข้ึน 

 

ขอสังเกต 1.  ควรใหมีการจัดแสดงผลงานสรางสรรคของนักศึกษา และคณาจารยของมหาวิทยาลัยดวย 
  2.  ควรมีการจัดตั้งกองทุนกอสรางอาคารหรืออื่นๆ เพื่อเฉลิมพระเกยรติ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2 ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ขอเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
 

 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี 003 / 2549 ลงวันที่  4 พฤษภาคม  2549  ไดแตงตั้งให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ   
กาญจนกิจ  ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหการประเมินผลการสอนของผูขอ
เสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิผลตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ.2549 วาดวย แนวทางการประเมินผลการสอน จึงขอเสนอแตงตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนของผูขอเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้  
 

1.  รองศาสตราจารย ดร.นิตยา …./ 
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 1.  รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  สุวรรณศรี  ประธาน 
 2.  รองศาสตราจารยปญญา   สุขแสน   กรรมการ 
 3.  รองศาสตราจารยพิศมัย   หาญสมบัติ  กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารยกิ่งแกว   เพ็ชรราช  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร  โพธิ์ศร ี   กรรมการ 
 6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ  ประเสริฐพันธุ  กรรมการ 
 7.  ผูชวยศาสตราจารยบุญมั่น  ธนาศุภวัฒน  กรรมการและเลขานุการ 
มติที่ประชุม รับทราบ  การเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
ขอเสนอแนะ 1.)   ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดาํเนินการออกคาํสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ได             

เนื่องจากมีกําหนดไวเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง                 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2549                  

2.)    ควรมีคณะอนุกรรมการท่ีหลากหลาย และขอใหพิจารณาแตงตั้งเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

5.1  ขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 
 

ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 และมีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา จํานวน  400  คน  ดังนี้  
1. ในการประชุมครั้งท่ี 4 / 2549  มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่  23  มิถุนายน  2549  จํานวน  63  คน    

ระดับปริญญาตรี    
  สาขาบริหารธุรกิจ  25  คน 
  สาขาวิทยาศาสตร   4  คน 
  สาขาศิลปศาสตร  12  คน 
  สาขาการศึกษา  10  คน  

ระดับอนุปริญญา 
  สาขาวิทยาศาสตร  12  คน  
 
 
 
 
 

2. ในการประชุมครั้งท่ี  5 / 2549 ……/ 
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2. ในการประชุมครั้งท่ี  5 / 2549 มีมติเห็นชอบ ใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่  12  กรกฎาคม  2549  จํานวน  337  คน   

ระดับปริญญาตรี 
  สาขาบริหารธุรกิจ  114  คน 
  สาขาวิทยาศาสตร   70  คน 
  สาขาศิลปศาสตร  103  คน 
  สาขาการศึกษา  10  คน  

 สาขานิติศาสตร  39  คน 
  ระดับอนุปริญญา 
   สาขาวิทยาศาสตร   1   คน  
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548  

รวมจํานวนทั้งสิ้น  400  คน     
มติที่ประชุม อนุมัติ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548  

รวมจํานวนทั้งสิ้น  400  คน  ตามเสนอ 
 

5.2    ขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 
 

ความเปนมา  ดวยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ                 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548  ในการประชุมครั้งท่ี 4 / 2549  มีมติเห็นชอบใหสําเร็จ 
การศึกษา ในวันที่  18  กรกฎาคม   2549  จํานวน  27  คน  รายละเอียด ดังนี้  

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   การบริหารการศึกษา  12  คน 
   หลักสูตรและการสอน  7  คน 
   วิจัยและประเมินผลการศึกษา  1  คน  
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น   7  คน  
ประเด็นนําเสนอ   ขออนุมัติ ปริญญามหาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 รวมจํานวนทั้งสิ้น  27   คน 
มติที่ประชุม  อนุมัติ ปริญญามหาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 รวมจํานวนทั้งสิ้น  27   คน  ตามเสนอ 
          มอบหมายให  บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการ ดังนี้  

1. แกไขขอมูลบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2549   ชอง วัน เดือน ป เกิด ของนักศึกษา               
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ลําดับที่ 4 และ 6  และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาทองถิ่น ลําดับที่  24  ใหถูกตอง 

 
2. รายงานผลการจัดการศึกษา ……../ 
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2. รายงานผลการจัดการศึกษา จําแนกตามรุนวามีนักศึกษาสมัครเรียนเทาใด และสําเร็จการศึกษาเทาใด   
นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  

 

5.3   ขอเปลีย่นแปลงคุณสมบัติประจําตําแหนง ของอาจารยประจําสาขาวชิาเคม ี
 

ความเปนมา   ดวยอาจารยประภัสสร   กิตติพงษหรรษา อาจารยประจํา สาขาวิชาเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดลาออกจากการปฏิบัติราชการ จึงทําใหอัตราอาจารยประจําวางลง  1  อัตรา  ท้ังนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอ
เรื่องเพื่อขอสงวนอัตราไวท่ีคณะ และขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติประจําตําแหนงอาจารยประจําที่วางลง จากเดิม เปน
สาขาวิชาเคมี   ขอเปลี่ยนแปลงเปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  สาขาสาธารณสุขศาสตร หรือ สาขาพยาบาล
ศาสตร  อนึ่ง การขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติประจําตําแหนงดังกลาว  ไดผานความเห็นชอบในหลักการ จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี  4 / 2549  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2549  เรียบรอยแลว 

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติประจําตําแหนง ของอาจารยประจําสาขาวิชาเคมี  
มติที่ประชุม   อนุมัติ  เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติประจําตําแหนง ของอาจารยประจําสาขาวิชาเคมี  เปน สาขาสาธารณสุขศาสตร 

หรอื สาขาพยาบาลศาสตร  ตามเสนอ 
 

5.4 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ     
ระดับผูชวยศาสตราจารย 

 

ความเปนมา  ดวยคณะกรรมการดําเนินงานกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ลําปาง และ
อุตรดติถ ไดดําเนินการพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ของขาราชการพลเรอืน  สังกดัมหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ  เพือ่ขอ
กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  4  ราย     

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหขาราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  4  ราย  ดังนี้  
1.  อาจารยอชิตพล ศศิธรานุวัฒน  

  ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับผูชวยศาสตราจารย   สาขาวิชาฟสิกส 
 ท้ังนี้ ไมกอนวนัที่  6  ธันวาคม  2548  

2.  อาจารยศุภลกัษณ ศรุติสุต   
  ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
 ท้ังนี้ ไมกอนวนัที่  19   กรกฎาคม  2548 

3.  อาจารยสุรกานต พยัคฆบุตร  
  ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับผูชวยศาสตราจารย   สาขาวิชาชีววิทยา 
 ท้ังนี้ ไมกอนวนัที่  14  ธันวาคม  2548   
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4.  อาจารยอริาวัฒน ชมระกา   
 ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาการตลาด  

ท้ังนี้ ไมกอนวนัที่  25 กันยายน  2547 
มติที่ประชุม  อนุมัติ กําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหขาราชการพลเรอืน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  4  ราย  ตามเสนอ 
 

5.5 พิจารณากรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั และอธกิารบดี  
 

ความเปนมา ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา  49  กําหนดใหมหาวิทยาลัย   มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วาดวย               
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 ความละเอียดแจงแลวนั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประชุมพิจารณาในเบื้องตน เพื่อจัดทํากรอบการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548  ขอ 7 (1)    

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ กรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
มติที่ประชุม 1.  เห็นชอบ  กรอบการประเมนิผลงานของมหาวิทยาลยั และอธิการบดี  ตามเสนอ  

2.  เห็นชอบให มหาวิทยาลยัจัดงบประมาณอุดหนุนเพือ่ใชในการดําเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                       
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เปนจํานวนเงิน  200,000.- บาท 

 

ระเบียบวาระที่   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

6.1 การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงหายจากพระอาการปวย 
 

เนื่องดวยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขารับการถวายการรักษาพระปฐิกัณฐกัฐิ (กระดูกสันหลัง)                    
ณ  โรงพยาบาลศิริราช  ท่ีประชุมเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยกําหนดกิจกรรม เพื่อถวายแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

 ดังนี้  
1. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ใหทรงหายจากพระอาการปวย    
2. กําหนดกิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพระใหญ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
3. กําหนดกิจกรรมฟงเทศน ฟงธรรม และเวียนเทียน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 

เพื่อสงเสริมและสรางสรรคใหเยาวชนมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน    
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 

6.2 โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนาน……./ 
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 6.2  โครงการจัดต้ัง วิทยาเขตนาน เปดสอนหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร เพ่ิม 1 กลุม                   
ที่อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

 

 ดวยโครงการจดัตั้งวิทยาเขตนานไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร เพิ่ม 1 กลุม โดยจัด            
ใหมีการเรียนการสอนที่อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสวนทองถิ่นพัฒนาตนเองไดเรว็ข้ึน   
ซึ่งผูเขารับการศึกษาสวนใหญเปนขาราชการจังหวัดนาน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะเปนผูกํากับดูแลเรื่องมาตรฐานการศึกษา 
เชน  การใชขอสอบสวนกลาง ท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนออก  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.3 การจัดเก็บขอมลูการใหความชวยเหลือจากเหตุการณอุทกภัยน้าํทวมของมหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิขอใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูลการใหความชวยเหลือจากเหตุการณ 
อุทกภัยน้ําทวม เพื่อใหบุคคลรุนหลังไดรวมรบัทราบวามหาวิทยาลัยไดรับความชวยเหลืออยางไร  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

6.4 การจัดซ้ือคอมพิวเตอร Notebook เพ่ือใชในการประชุมสภามหาวิทยาลยั  
 

ตามที่สภามหาวิทยาลยัไดอนมุัติจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลยัเพือ่ใชในการปรับปรงุระบบไฟฟาและประปา  
ท่ีไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมนั้น  เนื่องจากสํานักงบประมาณไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จํานวนเงิน  
70,000,000.- บาท ใหมหาวิทยาลัยเพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาจากเหตุการณอุทกภัยน้ําทวมเชนกัน   
 มหาวิทยาลัยไดนํางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ มาใชในการปรับปรุงระบบไฟฟาและประปา 
จึงทําใหงบประมาณในสวนที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติจัดสรรใหยังคงอยู ดังนั้น เพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงระบบ
การนําเสนอในที่ประชุมโดนการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุม  อธิการบดีเห็นสมควรใหมีการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร Notebook  ใหกรรมการสภามหาวิทยาลยัทุกคน โดยขอโอนงบประมาณจากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟา 
ประปา รหัส  1-05-01-11-116  ในการจัดซือ้คอมพิวเตอร Notebook 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหจัดซื้อ คอมพวิเตอร Notebook สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลยั จํานวน  24  เครือ่ง เพือ่ใช              
       ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยโอนงบประมาณจากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟา ประปารหัส  1-05-01-11-116  

เพื่อใชในการจดัซื้อคอมพวิเตอร Notebook  ตามเสนอ 
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6.5 ความคืบหนาการดําเนินการจัดซ้ือรถยนตโดยสาร (รถตู) ของมหาวิทยาลยั 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลยัไดอนมุัติจัดสรรงบประมาณเพือ่ใหมหาวิทยาลยัดําเนินการจัดซือ้รถยนตโดยสาร (รถตู)  
จํานวน  3  คัน นั้น มหาวิทยาลยัไดดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-auction) ปรากฏวาไมมีผูยื่น
เสนอราคา  มหาวิทยาลยัจงึดําเนินการจัดซือ้โดยวิธีพเิศษ  ขณะนี้มีตัวแทนจําหนายที่ติดตอกลับมายังมหาวิทยาลยั  2 บริษัท  

 ในราคาที่แพงขึ้นกวาเดิม พรอมกับไดรับแจงวารถยนตโดยสารตามคุณสมบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดขณะนี้ขาดตลาด 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยคาดวาถาไดขอมูลอีก 1 บริษัท และนํามาเปรียบเทียบเพ่ือไดราคาที่เหมาะสมแลว จะนํามา
พิจารณาดําเนินการตอไป  

 

6.6  กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่  8 / 2549 
 

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งที่  8/2549  ในวันที่  29   
สิงหาคม   2549  เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน  5  อาคารภูมิราชภฏั  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ  
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ปดประชุม  เวลา  13.00   น.  
 
 
 
            นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
        บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม 
 
 

         
               นายวีรชัย   เศรษฐพรรค   
         ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม  
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