รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2549
วันที่ 28 กันยายน 2549
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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รายนามผูเ ขารวมประชุม
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นางสาวนิธิวดี
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เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 สภาคณาจารยและขาราชการ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย รวมประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549
ดวยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ผานมา สภาคณาจารยและขาราชการไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
รวมประชุม เพื่อพบปะกับคณาจารย พนักงาน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย สรุปประเด็นโดยคราวๆ ไดดังนี้
1. หนังสือในหองสมุดของวิทยาเขตนาน ไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา
2. การใหบริการรถยนตขากลับระหวางวิทยาเขตนาน – จังหวัดอุตรดิตถ ขอใหพนักงานขับรถรอจนกวาจะหมดคาบสอน
เพื่อใหอาจารยผูสอน สอนไดอยางเต็มที่
3. การใหความชวยเหลือบุคลากรและนักศึกษาผูประสบภัยน้ําทวม มหาวิทยาลัยควรใหความชวยเหลืออยางทั่วถึง
4. การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจน เพื่อสรางความมั่นคงและขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร
5. การสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากร ควรพิจารณาอยางทั่วถึง ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
6. มหาวิทยาลัยควรชี้แจงความคืบหนาการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ University of North Texas ใหคณาจารย
ผูเขารวมโครงการไดรับทราบเพื่อทําความเขาใจในเรื่องกระบวนการตางๆ รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้
7. การจัดที่พักของนักศึกษาจีน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ควรบริหารจัดการใหเปนระบบ และควรเขาไปดูแล
อยางใกลชิด
8. การเผยแพรมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผูสนใจไดรับทราบอยางทั่วถึง
9. การเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย และอธิการบดี โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบในเรื่องดังกลาวดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ............./
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1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดําริใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไดมีรับสั่งให ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนผูแทนในการประสานการใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึง่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย พรอมคณะไดเดินทางมาประสานขอมูล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ที่ผานมา บัดนี้ ไดทูลเกลาฯ
ถวายขอมูลความเสียหายของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว เพือ่ ทรงพระราชทานความชวยเหลือตามเห็นสมควร
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.3 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแก นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย และ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแก นายแพทย
ชาญชัย ศิลปอวยชัย เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดีประเภทองคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําป พ.ศ.2549 และมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแก ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ เนื่องในโอกาสไดรับ
รางวัลนักนันทนาการดีเดน ระดับนโยบายแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2549
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549
จํานวน 14 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. วาระที่ 5.5 ความเปนมา ใหตัดคําวา “รายละเอียด” ออก
2. วาระที่ 5.6 ความเปนมา ใหตัดคําวา “รายละเอียด” ออก

3. วาระที่ 5.8 ........../
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3. วาระที่ 5.8 ใหแกไข มติที่ประชุมเปน ดังนี้
มติที่ประชุม 1) เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มอบหมายให
กรรมการสภาวิชาการพิจารณา และนําเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ไดรับการแตงตัง้ จากสภามหาวิทยาลัย
2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การจัดตัง้ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้
1.1 อาจารย ดร.วิวรรธน
มุขดี
ประธานกรรมการ
1.2 ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ บุญสาลี
กรรมการ
1.3 ผูชว ยศาสตราจารยจรูญ
คําทิพย
กรรมการ
1.4 ผูชว ยศาสตราจารยเจษฎา
มิ่งฉาย
กรรมการและเลขานุการ
3) มอบหมายให คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8 / 2549 ที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาการจัดตั้ง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนําเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดตั้ง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ เมื่อวันที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ไดมีการบรรจุวาระการจัดตั้ง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปนวาระเพื่อพิจารณาแลว แตเนื่องจากวาระการประชุมมีมากและมีขอจํากัดเรื่องเวลา
จึงทําใหยังไมมีการพิจารณาวาระเรื่องจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงขอถอนวาระเรื่องการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อนําไปพิจารณา
ในการประชุมสภาวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอนกอน
เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
3.2 การทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบการดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สําหรับสาขาที่จะทูลเกลาฯ ถวายนั้น
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยมีความสงางามและงดงามดานใดที่จะสามารถบรรยายพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั จึงจะเห็นสมควรพิจารณาถวายพระองคในดานนั้น โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณากําหนด
สาขาที่จะทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้ง โดยอาจใหพิจารณาคัดเลือกคณะละ 1 สาขาวิชาที่มีความโดดเดน และขอใหมหาวิทยาลัย
ศึกษาแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ประกอบดวยนั้น
จากการประชุมกรรมการ ......../
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จากการประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3 /2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ที่ประชุมได
เห็นชอบใหทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประเด็นนําเสนอ 1. ขอความเห็นชอบ การดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จํานวน 4 สาขาวิชา แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ขออนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 2 คน ดังนี้
1) พระครูวิจิตรนวการโกศล
ใหไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
2) นายสุวิทย วงศวรกุล
ใหไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ การดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จํานวน 3 สาขาวิชา แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้
1. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มอบหมายให มหาวิทยาลัยประสานคณะที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูล
เกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทั้ง 3 สาขาวิชา เพื่อประพันธบทความ ราช
สดุดี และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามกราบบังคมทูล
2. เห็นชอบให เลื่อนการพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2549 ของพระครูวิจิตรนวการโกศล
และ นายสุวิทย วงศวรกุลไปพิจารณาในปตอไป
3.3 การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2550
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2550 กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2550 และประมาณการรายรับ – รายจาย
ตามกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2550 และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามปฏิทิน
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยไดประสานใหหนวยงานจัดทํารายละเอียดตามกรอบแนวคิด
ที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ จากนั้นนําเสนอในที่การประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองระหวางงาน
โครงการของหนวยงาน กับยุทธศาสตร มาตรฐานตัวชี้วัด นโยบายที่เปนจุดเนน ซึ่งคณะกรรมการวิเคราะหไดดําเนินการ
ประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ที่ผานมา
ภายหลังจาก ……/
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ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิเคราะห ฯ ไดปรับปรุงแกไขแลว ไดนําเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 และปรับแกตามมติที่ประชุม
รองอธิการบดี ฯ จากนั้น ไดนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2549 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินไดพิจารณากลั่นกรองและปรับแก ไดขอมูลตามเอกสารที่ไดนําเสนอ
ในครั้งนี้
ถึงแม รัฐบาลจะมี การเปลี่ยนแปลง แตการจัด ทํางบประมาณประจําป 2550 จะเร็วขึ้ นและทันใช ในวัน ที่ 1
มกราคม 2550 ฉะนั้น จากกรอบแนวคิดที่มหาวิทยาลัยไดยึดปฏิบัติจะไมมีปญหา เนื่องจากการทําประมาณการรายรับ
และรายจ า ยนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า อยู ใ นงบพลางของป 2549 เพี ย ง 75% เมื่ อ งบประมาณป 2550 ออกมาแล ว
มหาวิทยาลัยจะนํางบพลางนี้เขาไปสวม สวนเกินป 2550 ที่มากขึ้นไปมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรตอไป ซึ่งอาจกระทํา
ไดโดยใชแผนงานโครงการเดิมแลวขยายกิจกรรมเพิ่มงบประมาณ หรืออาจเพิ่มกิจกรรมใหมในแผนงานใหม ทั้งนี้
ฝายบริหารจะดําเนินการประชุมหัวหนาหนวยงานอีกครั้ง และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวนเงินทั้งสิ้น 146,571,500.- บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 จํานวนเงินทั้งสิ้น 146,571,500.- บาท
ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ประจําภาคฤดูรอ น ปการศึกษา 2548 ตามกําหนดการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 มีมติ เห็นชอบใหสําเร็จ
การศึกษา ในวันที่ 22 กันยายน 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น 46 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 จํานวน 46 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
5
คน
สาขาวิทยาศาสตร
4
คน
สาขาศิลปศาสตร
27
คน
สาขาการศึกษา
8
คน
สาขานิติศาสตร
2
คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 จํานวน 46 คน ตามเสนอ
5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตร ......./
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5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2548
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 ตามกําหนดการประชุมครั้งที่ 7 / 2549
มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 กันยายน 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น 8 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548
จํานวน 8 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
1
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
3
คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
4
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548
จํานวน 8 คน ตามเสนอ
5.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย คาตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549
ความเปนมา
จากการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ที่ประชุม ไดพิจารณา
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คาตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว
และมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คาตอบแทนการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหถอน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย คาตอบแทนการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2549
มอบหมายให
1. มหาวิทยาลัยศึกษาระเบียบการพิจารณาตําแหนง และใหกําหนดคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ใหครอบคลุม
2. ให (ราง) ระเบียบใหมโดยใหอางกรรมการแตละชุด โดยแนบกฎหมายประกอบการนําเสนอดวย วาคณะกรรมการ
แตละชุดตั้งขึ้นอยางไร พรอมกับเสนอคาตอบแทน

5.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ ……../
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5.3 พิจารณา (ราง) ขอบังคับ และ(ราง) ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเคยนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญ พ.ศ.2549
ตอที่ประชุมโดยที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการและไดมอบหมายใหไปปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมนั้น
บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแก และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประกอบกับมหาวิทยาลัย
ไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับเพื่อเสนอที่ประชุมเพิ่มเติม อีก 6 ฉบับ ซึ่งขอบังคับดังกลาว ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเรียบรอย
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ และ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ฉบับ ดังนี้
1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญ พ.ศ.2549
2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินัยขาราชการที่ออกจากราชการแลว พ.ศ.2549
3. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการตักเตือนการมีคําสั่งใหดําเนินการใหถูกตอง
หรือการทําทัณฑบน 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
7. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และการสรรหาผูบริหารหนวยงานระดับกอง กลุมงาน
และงาน พ.ศ.2549
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ราง)ขอบังคับ และ(ราง)ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย
1. นายพีระศักดิ์
พอจิต
เปนประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนรองประธาน
3. อาจารยโปรแกรมวิชานิติศาสตร คนหนึ่ง
เปนกรรมการ
4. นักวิชาการนิติการ คนหนึ่ง
เปนกรรมการและเลขานุการ
5. นักวิชาการนิติการ คนหนึ่ง
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะอนุกรรมการดังกลาว มีหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรอง (ราง)ขอบังคับ และ (ราง)ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ฉบับ และรายงานผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประธานคณะอนุกรรมการ ขอนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 1 / 2549 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เวลา 09.30 น.
เปนตนไป

ขอสังเกต ……../
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ขอสังเกต
1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการจางบุคลากรผูเชี่ยวชาญ พ.ศ.2549 ในขอ 5.2 (1) ควรเพิ่มเติม
ขอความตอทายวา หรือเปนผูท ี่ไดรับยกยองวาเปนศิลปนแหงชาติที่สังคมยอมรับ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การใช Notebook ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหองประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นใหม และไดเตรียมการ
ปรับปรุงวิธีการนําเสนอเอกสารตางๆ เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษในการประชุม โดยมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อ Notebook
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน คนละ 1 เครื่อง เพื่อนํามาใชในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได
พัฒนาระบบเอกสารในคอมพิวเตอรใหสะดวกในการสืบคน และวันนี้มหาวิทยาลัยจะสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร
Notebook ใหกรรมการคนละหนึ่งเครื่อง และขอความกรุณากรรมการนําเครื่องคอมพิวเตอร Notebook มาใชในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในแตละครั้งดวย โดยจะเริ่มใชดิสกแทนการใชกระดาษในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งจะมีการ
สาธิตการใชงานใหกรรมการไดรับทราบดวย ทั้งนี้ กรรมการตองสงคืนเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ตอ มหาวิทยาลัย
เมื่อครบวาระการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 การรับการประเมินจาก สมศ. รอบสอง

ดวยเมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2549 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจประเมินจากคณะผูประเมินจาก
สมศ. (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา) ซึ่งมาตรวจสอบหลักฐานตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว และ
ประเมินคิดคะแนนตามหลักเกณฑที่ สมศ.กําหนด ขณะนี้ไดดําเนินการเรียบรอยแลว เหลือเพียงขั้นตอนสุดทาย คือ
คณะกรรการตองสรุปรายงานผลการประเมิน และสงกลับใหมหาวิทยาลัยเพือ่ ตรวจและรับรองวายอมรับหรือไม หลังจาก
นั้นจะนําเสนอตอคณะกรรมการ สมศ.เพื่อมีมติวาจะรับรองหรือไม ซึ่งผลการประเมินโดยคราวๆ วา ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยนัน้ นาจะผานการประเมินไดโดยไมมีเงื่อนไข เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองระดับดีขึ้นไป
และดีมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การจัดสรรเงินรางวัล ………/

10

6.3 การจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
ดวยฝายบริ หารของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล ที่ กพร. จั ดสรรใหมหาวิทยาลัย ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2548 เปนจํานวนเงิน 699,305.15 บาท ซึ่งตามระเบียบการจัดสรรเงินรางวัลนั้นกําหนดใหจัดสรร
ใหกับขาราชการและลูกจางประจําเทานั้น จากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปพ.ศ. 2548 ที่ประชุม
ไดมี มติ เห็น ชอบให เสนอสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิ จารณาการจั ดสรรเงินรางวัลใหกั บอาจารยประจําตามสัญญา และ
พนักงานตามสัญญา โดยใชเงินเหลือจายของมหาวิทยาลัยนํามาจัดสรรเปนเงินรางวัลใหกับลูกจางชั่วคราวทั้งหมด
ในอัตราเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับขาราชการและลูปจางประจํา มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายละเอียดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ และนําเสนอขอมูลเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป
ขอสังเกต

1. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการจัดสรรใหหรือไม
2. เกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหอาจารยประจําตามสัญญาและพนักงานตามสัญญา ควรเปนเกณฑเดียวกัน
กับเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหกับขาราชการและลูกจางประจํา
6.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดแมฮองสอน

ดวยอธิการบดีไดเดินทางไปประชุมจังหวัดแมฮองสอน และไดพบกับนายดิเรก กอนกลีบ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหนงผูวา ราชการจังหวัดแมฮองสอน ไดหารือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดใหมีการ
ประชุม ณ จังหวัดแมฮองสอนหรือไม
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา
6.5 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2549

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 10/2549 ในวันที่ 31
ตุลาคม 2549 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ปดประชุม เวลา 12.45 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

