รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8 / 2549
วันที่ 29 สิงหาคม 2549
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..................................................................
รายนามผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายแพทยชาญชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
นายมานพ
นายดิเรก
นายพีระศักดิ์
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
ศิลปอวยชัย
พูลสรรพสิทธิ์
ดีมี
กอนกลีบ
พอจิต
โพธิ์ศรี
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
เศรษฐพรรค

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

ทรัพยนิรันดร
เหลาอารยะ
กาญจนกิจ
นพรัก
รัตนศิริกุลชัย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายเรืองชัย
นายนรินทร
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผูเขารวมประชุม ……/
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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 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับอธิการบดี เนื่องในวันคลายวันเกิด
ดวยวันที่ 29 สิงหาคม เปนวันคลายวันเกิดของอธิการบดี ครบรอบ 59 ป นายกสภามหาวิทยาลัยในนาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จึงมอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีและขออวยพรใหอธิการบดีมีพลัง
ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดําริใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

นายกสภามหาวิทยาลัยไดรับการประสานแจงจากบุคลากรของมูลนิธิชัยพัฒนา วาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ทรงมองเห็นความเดือนรอนของประชาชนผูประสบภัยจังหวัดอุตรดิตถ และทรงมีพระดําริใหความ
ชวยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
นายกสภามหาวิทยาลัยจึงขอใหมหาวิทยาลัยแจงรายละเอียดการขอรับความชวยเหลือ โดยในเบื้องตนนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดประสานกับอธิการบดีเพื่อรับทราบแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 / 2549
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจดั ทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2549 จํานวน 10 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ......../
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มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 / 2549 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. รายนามผูมาประชุม ลําดับที่ 18 ใหแกไขเปน “ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค
2. วาระที่ 4.2 รายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนของผูขอเสนอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลําดับที่ 2 , 3 และ 4 ให
แกไขเปน
ลําดับที่ 2 รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน
กรรมการ
ลําดับที่ 3 รองศาสตราจารยพิศมัย หาญสมบัติ
กรรมการ
ลําดับที่ 4 รองศาสตราจารยกิ่งแกว เพ็ชรราช
กรรมการ
3. วาระที่ 5.2 ประเด็นนําเสนอ และมติที่ประชุม ใหแกไขเปน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 รวมจํานวนทั้งสิ้น 27 คน
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 รวมจํานวนทั้งสิ้น 27 คน ตามเสนอ
4. วาระที่ 6.1 แกไขเปน การลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงหายจากพระอาการประชวร
และในลําดับที่ 1 แกไขเปน การลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงหายจากพระอาการ
ประชวร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 รายละเอียดความทราบแลวนั้น
คณะอนุกรรการฯ ไดกําหนดการประชุม ครั้งที่ 1 / 2549 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2549 และเนื่องจากในวันดังกลาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เลขานุการคณะอนุกรรมการ ไดรับคําสั่งใหไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะอนุกรรมการในที่ประชุมได จึงไดบันทึกขอเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ เปน อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี แทน
คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ไดพิจารณากลั่นกรองและปรับแก (ราง)
ระเบียบ ใหเปนไปตามขอเสนอแนะของที่ประชุมเรียบรอยแลว จึงเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
3.2 (ราง) โครงการวิจัย ...../

4

3.2 (ราง) โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหถอนวาระ (ราง)โครงการวิจัย เรือ่ ง คุณภาพ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เพื่อใหนายกสภามหาวิทยาลัยไดรว มพิจารณา (ราง)
โครงการวิจัย ดังกลาวดวย
สภาคณาจารยและขาราชการจึงขอนําเสนอ (ราง) เคาโครงการวิจัย เรือ่ ง คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ตอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มอบหมายให
1. สภาคณาจารยและขาราชการประสานกับมหาวิทยาลัยรวมกันจัดทํางานวิจัยเรื่องดังกลาว และรายงานความคืบหนา
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
2. ปรับเปลี่ยนขอ ปญหาการวิจัย โดยใหเรียงลําดับหัวขอใหม ดังนี้
ขอ 1 กระบวนการผลิตบัณฑิตในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร? มีปญหาในดานนักศึกษา ดานอาจารยผสู อน
และดานการบริหาร/จัดการอยางไรบาง
ขอ 2 ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีหลักสูตรผลิตบัณฑิตดานใดบาง? แตละหลักสูตรใชมาแลวกี่ป?
มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาไปแลวกี่รุน?เปนจํานวนเทาใด
ขอ 3 อัตราการมีงานทําของบัณฑิตแตละสาขาเปนอยางไร? มีแนวโนมเปนเทาไร?
ขอ 4 สังคมใหการยอมรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถอยางไร?
3. กําหนดประเด็นการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้
3.1 กําหนดตัวชี้วัด
3.2 หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตกับความตองการของตลาด
3.3 บัณฑิตที่ผลิตออกไปแลวไดมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นนั้นๆ หรือไม
3.4 บัณฑิตใชความรูเพื่อประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นมากนอยเพียงใด
ขอเสนอแนะ ควรเขียนโครงการ กําหนดกรอบการวิจัย และกระบวนการวิจัยใหชัดเจน ครบถวน และถูกตองตามหลัก
วิชาการ
3.3 รายงานผลจํานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ เ สนอขออนุ มั ติ ผ ลสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และได ข อให ม หาวิ ท ยาลั ย รายงานผลจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาตอที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้
บัณฑิตวิทยาลัย ..../
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บัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลจํานวนนักศึกษา ขอมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2549 พรอมทั้ง
นําเสนอมาตรการและกิจกรรมชวยเหลือนักศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา
ขอเสนอแนะ 1. บัณฑิตวิทยาลัยควรตระหนักถึงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บางหลักสูตรที่ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา วามีมาตรการชวยเหลือนักศึกษาอยางไร
2. บัณฑิตวิทยาลัยควรตระหนักถึงจํานวนผูศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตรการสอนที่ปจจุบันจํานวน
ผูสมัครเขาศึกษานอยลง
3. บัณฑิตวิทยาลัยควรตระหนักถึงปญหาในเรื่องการเรียนไมจบของนักศึกษาปริญญาโท วาจะทําอยางไร
ใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2549
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว โดยมีเนื้อความในประกาศ ดังนี้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และมาตรา 11 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ ไว ดังนี้
ขอ 1 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
(1) กองกลาง
(2) กองนโยบายและแผน
(3) กองบริการการศึกษา
(4) กองบริหารงานบุคคล
(5) กองพัฒนานักศึกษา
ขอ 2 ใหแบงสวนราชการในคณะเกษตรศาสตร คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสํานักงานคณบดี
ขอ 3 ใหแบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนสํานักงานผูอํานวยการ
ขอสังเกต
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย และไดเสนอ
สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาเพื่อ ออกเป น ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ รายละเอีย ดความทราบแลว นั้ น
มีประเด็นที่จะตองพิจารณา คือ สวนราชการที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบบางสวนราชการหายไปจากระบบ และ
มีสวนราชการที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยเสนอ เชน ในสํานักงานอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหมี
7 กอง แตประกาศกระทรวงกําหนดใหมี 5 กอง หายไป 2 กอง เปนตน
สําหรับกองศิลปวัฒนธรรม ……./

6

สําหรับกองศิลปวัฒนธรรม นั้น สภามหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งเปนสวนราชการภายในได ฉะนั้น ในลําดับ
ตอ ไป มหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอรายละเอียดการแบงสวนราชการในกองตางๆ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยในระดับฝาย / งาน ซึ่งคณะกรรมการอยูในขั้นตอน
ของการดําเนินการจัดทํารายละเอียดดังกลาว รวมทั้งโครงสรางกรอบอัตรากําลังซึ่งจะตองดําเนินการจัดทําตอไปเชนกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานยอดเงินรับบริจาคชวยเหลืออุทกภัย

ตามที่มหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยน้ําทวม เมื่อวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2549 ที่ผานมา บัดนี้ไดมีผูรวมบริจาค
เงินสมทบทุนเพื่อชวยเหลือมหาวิทยาลัย ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ดังนี้
1. จํานวนผูบริจาค
143
ราย
2. จํานวนยอดเงิน
2,787,563.25
บาท
และยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549 คือ 3,519,372.- บาท
อนึ่ง สําหรับเหตุการณน้ําทวมจังหวัดนานนั้น มหาวิทยาลัยไดสงเงิน และสิ่งของเครื่องใชเพื่อใหความชวยเหลือ
ในเบื้องตนแลว สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 1 และโรงเรียนทาวังผาวิทยาคม ที่ไดบริจาคเงินเพื่อ
ชวยเหลือมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอยูระหวางการรวบรวมเงินเพื่อใหความชวยเหลือกลับไปเชนกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานการดําเนินงานโครงการความรวมมือทางวิชาการเพือ่ การพัฒนาคณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ University of North Texas

ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดไปศึกษาดูงานและประสานงานดานการศึกษา
ณ California State University San Bernardino และ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดมีการลง
นามความรวมมือทางวิชาการ โดยจัดใหมีโครงการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กับ University of North Texas
ซึ่งเปดภาคเรียนที่ 1 / 2549 ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ที่ผานมา
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานการดําเนินงานโครงการความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ระหว า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ กั บ University of North Texas ต อ ที่ ป ระชุ ม
เพื่อรับทราบ
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี แจงวาจากการดําเนินการโครงการดังกลาว มีปญหาที่เกิดขึ้น คือ
University of North Texas ยังไมตอบรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอบรับกลับมาเพียงแคหนึ่งคนเทานั้น
ทําใหนักศึกษาผูเขารวมโครงการเกิดความกังวลวาเกิดอะไรขึ้นหรือไม ขอใหมีการติดตามความคืบหนาโดยดวน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน……./
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4.3 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลีย่ นแปลงรายการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหอธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลง
รายการ ของหนวยงาน
มหาวิทยาลัยขอรายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลง รายการ ตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ รายละเอียด
ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
1.1 โอนหมวดเงิน คาจางชั่วคราว ไปเปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ จํานวนเงิน 3,768,500.- บาท
เหตุผลและความจําเปน เพื่อดําเนินการซอมแซมระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเปนการเรงดวนจาก
เหตุการณน้ําทวม
1.2 โอนหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค ไปเปนหมวดเงินคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ จํานวนเงิน 80,000.- บาท
เหตุผลและความจําเปน เพื่อปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑสํานักงานเปนการเรงดวน จากเหตุการณน้ําทวม
1.3 โอนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ ไปเปนหมวดคาครุภัณฑ จํานวนเงิน 1,152,000.- บาท
เหตุผลและความจําเปน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 24 เครื่อง เพื่อใชในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จากหมวดเงิน อุดหนุน เปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และจาก
รายการ ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก เปนรายการ ซื้อหนังสือ จํานวนเงิน 100,000. -บาท
เหตุผลและความจําเปน เพื่อจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดคณะ
3. คณะเกษตรศาสตร
เปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม จากรายการ เครือ่ งตัดหญาเครือ่ งยนตขนาดความจุกระบอกสูบ ไมนอย
กวา 50 ซีซี เปนรายการ เครื่องตัดหญาเครื่องยนตขนาดความจุกระบอกสูบ ไมนอยกวา 40 ซีซี
เหตุผลและความจําเปน ไมสามารถหาซื้อเครื่องตัดหญาขนาด 50 ซีซี ได และเปนเครื่องตัดหญาขนาดใหญไม
เหมาะสม ตองสั่งซื้อจากตางประเทศและเมื่อชํารุดไมสามารถหาอะไหลไดตามทองตลาดทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ความเปนมา
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ป เพื่อเปนการแสดง
ความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 60 ป ในปนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5 / 2549
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูล
เกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีการพิจารณาถวายปริญญา
ใน
สาขาวิชาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและมีความเหมาะสมที่สุด
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ......./
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คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2549 วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ไดประชุมพิจารณา
สาขาวิชาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 9 สาขาวิชา ดังนี้
1. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
6. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
7. ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
8. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
9. ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตองจัดทําเอกสารเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางสมพระเกียรติ จะใหมีคณะกรรมการแตละสาขารวบรวมพระราชดําริ พระราชดํารัส พระราช
กรณียกิจ โครงการสวนพระองค และโครงการตางๆ ตามแนวพระราชดําริในแตละสาขา จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 9 สาขาวิชา แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สําหรับสาขาที่จะทูลเกลาฯ ถวายนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยมีความ
สงางามและงดงามดานใดที่จะสามารถบรรยายพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงจะเห็นสมควรพิจารณา
ถวายพระองคในดานนั้น
มอบหมายให มหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณากําหนดสาขาที่จะทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้ง โดยอาจใหพิจารณา
คัดเลือกคณะละ 1 สาขาวิชาที่มีความโดดเดน เปนตน และขอใหมหาวิทยาลัยศึกษาแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อื่นๆ ประกอบดวย
5.2 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาประเมิน
ผลงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นควรให นายเจษฎา มิ่งฉาย อาจารย
ระดับ 7 ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 21 ธันวาคม 2548
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ประเด็นนําเสนอ ขออนุ มั ติ แต ง ตั้ ง ให นายเจษฎา มิ่ งฉาย อาจารย ระดั บ 7 ดํ ารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย สาขาวิ ชา
เกษตรศาสตร ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 21 ธันวาคม 2548
มติที่ประชุม
อนุมัติ แตงตั้งให นายเจษฎา มิ่งฉาย อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 21 ธันวาคม 2548 ตามเสนอ
5.3 ขอนําเงินรายไดไปค้ําประกันงานกอสราง
ความเปนมา
ดวยในปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณคาสิ่งกอสรางอาคารศูนยภาษา และ
คอมพิวเตอรเพียง 12,000,000.- บาท ซึ่งไมเพียงพอตองวดงานที่มหาวิทยาลัยตองจายในงวดที่ 5 – งวดที่ 10 ซึ่งเปน
จํานวนเงิน 21,600,000.- บาท ซึ่งยังขาดอีกจํานวน 9,60,000.-บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมหารือเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาโดยการนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนําฝากธนาคารกรุงไทยจํากัด เพื่อเปนการค้ําประกันให
ธนาคารจายเงินงวดคากอสรางใหกับหางหุนสวนจํากัด ศมานุกรกอสราง ไปกอน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุม เพื่อนําเงินรายไดไปค้ําประกันงานกอสรางดังกลาว
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนําฝากธนาคารกรุงไทยจํากัด เพื่อเปนการค้ําประกัน
ใหธนาคารจายเงินงวดคากอสรางใหกับหางหุน สวนจํากัด ศมานุกรกอสราง เปนจํานวนเงิน 10,000,000.- บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบให มหาวิทยาลัยนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยนําฝากธนาคารกรุงไทยจํากัด เพื่อเปนการค้ําประกัน
ใหธนาคารจายเงินงวดคากอสรางใหกับหางหุน สวนจํากัด ศมานุกรกอสราง เปนจํานวนเงิน 10,000,000.- บาท ตามเสนอ
5.4 การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550
ความเปนมา
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550เปนไปดวยความเรียบรอย และ
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอหลักการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดังนี้
1. ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. นโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3. กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4. ประมาณการรายรับ – รายจาย ตามกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2550
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2549
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ดังนี้
1. ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. นโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3. กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4. ประมาณการรายรับ – รายจาย ตามกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2550
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2549
มติที่ประชุม ………/
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามเสนอ
5.5 ขออนุมัตปิ ริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548

ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ประจําภาคฤดูรอ น ปการศึกษา 2548 ตามกําหนดการประชุมครั้งที่ 6 / 2549 มีมติ เห็นชอบใหสําเร็จ
การศึกษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น 112 คน รายละเอียด
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 จํานวน 112 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
57
คน
สาขาวิทยาศาสตร
16
คน
สาขาศิลปศาสตร
33
คน
สาขาการศึกษา
2
คน
สาขานิติศาสตร
2
คน
ระดับอนุปริญญา
สาขาวิทยาศาสตร
2
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ อนุปริญญาบัตร และปริญญาบัตร ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 จํานวน 112 คน ตามเสนอ
5.6 ขออนุมัตปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 26
กรกฎาคม 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน
ประกอบกั บคณะกรรมการสภาวิ ชาการ ได ดํ าเนิ นการพิ จารณาผลการศึ กษาของผู สํ าเร็ จการศึ กษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 ตามกําหนดการประชุมครั้งที่ 6 / 2549 มีมติ เห็นชอบให
สําเร็จการศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน รายละเอียด
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
15
คน
วิชาชีพครู
15
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ตามเสนอ
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5.7 ขอใชหองกรรมการสภามหาวิทยาลัย (A513) เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก โครงการความรวมมือ เพื่อการพัฒนา
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กับ University of North Texas ซึ่งเปดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนที่ 1 / 2549 ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2549
เนื่องจากหอง A903 ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ ซึ่งเปนหองเรียนสําหรับจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกอยูในขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดไวใหสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถใชสําหรับจัดการสอบราคาและประกวดราคา
จึงขออนุญาตใชหองกรรมการสภามหาวิทยาลัย (A513) เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เปนการชั่วคราว
ประเด็นนําเสนอ ขออนุญาต ใชหองกรรมการสภามหาวิทยาลัย (A513) เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก เปนการ
ชั่วคราว
มติที่ประชุม
อนุญาต ใชหองกรรมการสภามหาวิทยาลัย (A513) เพือ่ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ตามเสนอ
5.8 หนวยงานของมหาวิทยาลัย หลังจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2549
ความเปนมา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2549
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ทําใหมีหนวยงานในระดับสํานักงานและระดับกองบางหนวยงานหายไป ประกอบกับปจจุบันนี้
มีหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจตามสภาพความเปนจริงอยู มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรใหพิจารณาหนวยงานภายใน
ซึ่งประกอบดวย
1. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
2. โครงการจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอร
3. โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
ซึ่งหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ.2549 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 มีผลบังคับใช มหาวิทยาลัยไดแตงตัง้ คณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นเพือ่ พิจารณา
หนวยงานที่หายไปจากประกาศกระทรวง คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาหนวยงานที่หายไปจากประกาศกระทรวงนั้น
สามารถเปนไปได 3 ลักษณะ คือ
1. ใหหนวยงานระดับกองหรือสํานักงานที่หายไป ยุบไปเปนกอง
2. ใหคงหนวยงานนั้นไวตามมติสภา ใหตั้งเปนหนวยงานภายใน
3. ถาคงหนวยงานใหเปนหนวยงานภายในระดับกอง ไมแนใจวาตําแหนงจะเปนหัวหนากองหรือผูอํานวยการกอง จะเกิด
ภาระที่ติดตามมาคือ เงินประจําตําแหนง เชนนั้น หนวยงานที่มีอยูและมีภาระงานจริงทําอยางไรใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดโดยไมสงผลกระทบตองบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคต จึงเกิดแนวความคิดประเภทที่ 3 ขึ้น 4 หนวยงาน
ดังกลาวขางตน โดยยึดหลักการดังนี้
1. ตองเปนหนวยงานที่มีรายได ……./
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1. ตองเปนหนวยงานที่มีรายได สามารถหาเลีย้ งตัวเองได
2. ดําเนินการจัดการในลักษณะของหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ที่มีการบริหารจัดการแบบกึ่งราชการ
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ จัดตัง้ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 4 หนวยงาน ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
2. โครงการจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอรและภาษา
3. โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
โดยขอเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเทียบเทาคณะ และขอภาระงานใหผูบริหาร
เชนเดียวกับคณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก สําหรับเงินประจําตําแหนงนั้นไมขอรับแตจะขอออกระเบียบ
การบริหารจัดการเงินคาตอบแทนของหนวยงานเอง จากรายไดที่หนวยงานไดรับในอนาคต
มติที่ประชุม
1. ,มอบหมายให กรรมการสภาวิชาการพิจารณา และนําเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง
การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้
1.1 อาจารย ดร.วิวรรธน
มุขดี
ประธานกรรมการ
1.2 ผูชวยศาสตราจารยพนู ศักดิ์
บุญสาลี
กรรมการ
1.3 ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
คําทิพย
กรรมการ
1.4 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
มิ่งฉาย
กรรมการและเลขานุการ
3. มอบหมายให คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอสังเกต

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวาใครจะเปนผูควบคุมการใชจายงบประมาณของแตละหนวยงาน
2. หนวยงานทีข่ อจัดตัง้ เปนหนวยงานภายในควรใชชื่อนําหนาเหมือนกัน เพื่อเปนการสือ่ ที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ใชคํานําหนาวาศูนย ยกเวน วิทยาลัยนานาชาติ
5.9 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย

ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเคยนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญ พ.ศ.2549
ตอที่ประชุม โดยที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการและไดมอบหมายใหไปปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมนั้น
บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแก และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 พิจารณา
ใหความเห็นชอบในหลักการเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประกอบกับ ......./
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ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดจดั ทํา (ราง) ขอบังคับเพื่อเสนอที่ประชุมเพิ่มเติม อีก 5 ฉบับ ดังนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัยขาราชการที่ออกจากราชการแลว พ.ศ.2549
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการตักเตือนการมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตองหรือการทําทัณฑบน
พ.ศ.2549
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ 2549
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ หรือการสั่งใหออกจากราชการ
ไปกอน พ.ศ. 2549
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2549
ซึ่งขอบังคับดังกลาว ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเรียบรอยแลว
ประเด็นนําแสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้
1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญ พ.ศ.2549
2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัยขาราชการที่ออกจากราชการแลว พ.ศ.2549
3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการตักเตือนการมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตองหรือ
การทําทัณฑบน พ.ศ.2549
4. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ 2549
5. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ หรือการสั่งใหออกจากราชการ
ไปกอน พ.ศ. 2549
6. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบให นําเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขออนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยไปนําฝากประจํา ณ ธนาคารกรุงไทย
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการสรางหอพักโดยใหการเคหะแหงชาติมาสรางโดยใชเงินของการเคหะในการ
กอสรางนั้น โดยการเคหะไดนําโครงการไปขอกูเงินจากธนาคารธนาคารทหารไทย และมาคิดดอกเบี้ยกับมหาวิทยาลัย
ซึ่งอัตราดอกเบีย้ ปจจุบันคือ รอยละ 3.75 + 2 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองเสียดอกเบี้ยใหกับการเคหะในอัตรา รอยละ 5.75
ตอป บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดรับแจงจากการเคหะวามีปญหาดานการเงินไดแจงอธิการบดีทางโทรศัพทวาขอใหมหาวิทยาลัย
กูเงินกับธนาคารพาณิชยและผอนกับธนาคารโดยตรง เพือ่ การเคหะจะไดสามารถถอนเงินไปดําเนินการดานอื่นๆ ของ
การเคหะได
ในเบื้องตน ......../
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ในเบื้องตนอธิการบดีไดประสานไปยังธนาคารกรุงไทย เพื่อเสนอรายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบ อัตราดอกเบี้ย
ที่ธนาคารกรุงไทยกําหนด ประเภทฝากประจํา 6 เดือน ไดรอยละ 5 มหาวิทยาลัย บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม + 1 มหาวิทยาลัย
จึงจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มใหกับธนาคารอีกรอยละ 1 ฉะนั้น จํานวนเงินที่จะตองผอนกับธนาคาร เมื่อคํานวณและเปรียบเทียบ
กันแลว อัตราดอกเบี้ยที่มหาวิทยาลัยตองจายใหกับการเคหะ ประมาณ 137 งวด เสียดอกเบี้ย เปนจํานวนเงิน 7,679,446.4
บาท แตกับธนาคารกรุงไทยคํานวณตามดอกเบี้ยที่เสนอมานั้น มหาวิทยาลัยจะประหยัดลงไดสวนหนึ่ง และถาดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของธนาคารกรุงไทยแลว มหาวิทยาลัยจะจายดอกเบี้ยใหธนาคารกรุงไทยเพียง 1,683,514.- บาท แตทั้งนี้
มหาวิทยาลัยตองมีเงินไปฝากประจําอยูในธนาคารกรุงไทยประมาณ 21,000,000.- บาท และจะเสียดอกเบี้ยสวนตางเพียง
1,600,000.- บาท จะทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณได
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การนําเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยไปนําฝากประจํา ณ ธนาคารกรุงไทย เพือ่ ลดภาระการ
ชําระหนี้โครงการกอสรางหอพักกับการเคหะแหงชาติ
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ การนําเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยไปนําฝากประจํา ณ ธนาคารกรุงไทย เพื่อลดภาระการชําระหนี้
โครงการกอสรางหอพักกับการเคหะแหงชาติ เนื่องจากเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวมหาวิทยาลัยไมไดประโยชนจากการ
ดําเนินการ Refinance ดังกลาว
ขอสังเกต
1. การที่มหาวิทยาลัยนําเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล มหาวิทยาลัยจะไดกําไรมากกวาการนําเงินไป Refinance เพื่อ
ชวยการเคหะ
2. ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารกรุงไทยคิดใหมหาวิทยาลัย ยังไมคิดภาษีอีกรอยละ 15
ปดประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

นายวีรชัย เศรษฐพรรค
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม
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