รายนามผูม าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 12 / 2550
วันที่ 20 ธันวาคม 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 5
..................................................................

ศาสตราจารย ดร.เกษม
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายดิเรก
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายมานพ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอมร
อาจารยเสรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
หาญสมบัติ
กอนกลีบ
บุญสาลี
ดีมี
กาญจนกิจ
รัตนศิริกุลชัย
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
จุฑานนท
มิ่งฉาย
ชูเอียด
แสงอุทัย
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

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

ภัทรานวัช
เหลาอารยะ
พอจิต
ทรัพยนิรันดร
นพรัก
พูลสรรพสิทธิ์

อุปนายก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายธีระวัฒน
นายนรินทร
นายพีระศักดิ์
นายเรืองชัย
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
แพทยหญิงศรีวรรณา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รายนามผูเขารวมประชุม ……/
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รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายพรไชย
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารงค

สาครเสถียรกุล
คมสัน
ผูบุญ
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 14.00 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดหมดวาระลง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ.2550 เรียบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2550
ผูประสงคสมัครรับเลือกตั้งแสดงความจํานงและลงชือ่ สมัคร
วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2550
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลวงหนา
วันที่ 14 ธันวาคม 2550
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอรายชือ่ ผูไดรับเลือกตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการเลือก ดังนี้
1. ผูชว ยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย
2. ผูชว ยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
3. อาจารยเสรี แสงอุทัย
4. ผูชว ยศาสตราจารยอมร ชูเอียด
ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ
1.2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

สืบเนื่องจากผูชว ยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดลาออกจากตําแหนง ทําใหตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร วางลง 1 อัตรา ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ.2550 แลว

แตเนื่องจาก /.......
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แตเนื่องจากการดําเนินการของมหาวิทยาลัยดังกลาว ไมสอดคลองกับมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 11 / 2550
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายกันอยางกวางขวาง และไดมีมติมอบหมายให
มหาวิทยาลัยกลับไปดําเนินการใหม ใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาว
ที่ประชุม

เห็นชอบ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 11 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2550 เมือ่ วันที่ 26
พฤศจิกายน 2550 จํานวน 12 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1. วาระที่ 1.3 วรรคสอง ใหเพิ่มเติม “สําหรับทุน ................เพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาล”
2. วาระที่ 5.2 ใหตัดเนื้อความใน “ขอสังเกต” ออกทั้งหมด
3. วาระที่ 5.7 ใหตัดคําวา “ขอสังเกต” ออก เนื่องจากเปนมติที่ประชุม จึงใหใชเนือ้ ความนี้แทน
“อนึ่ ง ในขอ บั งคั บมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุ ตรดิตถ ว าด วย หลัก เกณฑ คุ ณ สมบั ติ และวิ ธีก ารได ม าซึ่ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผูดํารงตําแหน งบริหาร พ.ศ.2550 ขอ 6 (ข) ให กลุมผูดํารงตําแหนงคณบดี คัดเลือ ก
กันเอง 2 คน มหาวิทยาลัยควรแบงคณะเปน 2 กลุมเพื่อใหงายตอการคัดเลือก ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมวิทยาศาสตร ประกอบดวย คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กลุมที่ 2 กลุมสังคมศาสตร ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
และบัณฑิตวิทยาลัย
โดยใหแตละกลุมคัดเลือกกันเอง กลุมละ 1 คน”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อผูอํานวยการ
สํานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เรีย บรอ ยแลว พรอมกับไดเสนอบั ญชีร ายชื่ อผูเขารั บการสรรหาฯ
ตอ สภามหาวิ ทยาลัย เพื่อ พิจ าณาคัดเลือ ก ในคราวการประชุ มครั้ งที่ 11 / 2550 เมื่ อวั นที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2550
ซึ่ง ที่ ประชุ ม ได พิจ ารณาและเห็ น ชอบให เลื่ อ นการพิ จ ารณาคั ดเลื อ กผู ส มควรดํ ารงตํ าแหน งผู อํ านวยการสํ านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกไปกอน เพื่อรอรับฟงความคิดเห็นของอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ ในการประชุมครั้งตอไป ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูเขารับการ
สรรหาเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
ประเด็นนําเสนอ /........
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ประเด็นนําเสนอ พิจารณา บัญชีรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. นายพิสุทธ ศรีจันทร
นักวิชาการ
2. นายรัตนะ อินจอย
นักวิชาการ
มติที่ประชุม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอยางรอบคอบ และไมไดขัดแยงเรื่องคุณวุฒิและวัยวุฒิ แตเพื่อความ
เหมาะสม จึงมีมติแตงตั้งให นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร รักษาการผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ง นี้ ให ม หาวิ ทยาลั ย แต งตั้งคณะกรรมการติ ด ตามผลการปฏิ บัติง าน และนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาตอไป
ขอสังเกต
ผูรักษาการฯ จะมีอํานาจหนาที่และสิทธิประโยชน เทาเทียมกันกับผูซึ่งตนรักษาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายงานผล
การดําเนินการของคณะกรรมการที่ผานมา และใหขอ เสนอแนะในการเสนอขอผลการทางวิชาการ และงานวิจัยของ
คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจยั อยางเปนรูปธรรม
2. มหาวิทยาลัยควรเนนเรื่องการวิจยั และกระบวนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกมหาวิทยาลัย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ ได ดําเนิ น การพิ จ ารณาผลการศึ กษาของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2550 จํานวน 174 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 174 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
19
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
131 คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
1
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
23
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 174 คน ตามเสนอ
5.2 /………
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5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ความเปนมา ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2550 จํานวน 37 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 37 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1
คน
สาขาหลักสูตรและการสอน
จํานวน 3
คน
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน 1
คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
จํานวน 7
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
จํานวน 25
คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 37 คน ตามเสนอ
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2548) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2548)
ความเปนมา ตามที่ส ภามหาวิทยาลัยไดพิจ ารณาอนุ มัติหลักสู ตร และมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจั ดสงหลัก สูตรไปยั ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณานั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาหลักสูตร
และมีขอสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรดังกลาว โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับปรุงแกไขขอมูลตามขอสังเกต
และเมื่อมหาวิทยาลัยแกไขแลว ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ทั้ ง นี้ มหาวิ ทยาลั ย ได ดํ าเนิ น การพิ จ ารณาทบทวนปรั บปรุ งแก ไ ขข อ มู ล ตามข อ สั ง เกตของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา และข อมู ล ดัง กลาวได ผ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการสภาวิช าการ ในคราว
การประชุมครั้งที่ 10 / 2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เรียบรอยแลว รายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)
ขอสังเกตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณวุฒิของอาจารยไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เอกสารหลักสูตรกับรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(สมอ. 02) ไม
สอดคลองกัน
2. หลักสูตร /......
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2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)
ขอสังเกตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณวุฒิของอาจารยไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตรมีปริมาณคอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนั้น ควรจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีจํานวนที่เหมาะสม
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหเปน ไปตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว
จึงขอนําเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2548)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2548) ตามเสนอ
5.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจางอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ พ.ศ.2550
ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัย ไดกําหนดคาตอบแทนอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี
และปริ ญญาโท รายละ 27,020 ซึ่งเปน คาจ าง จํานวน 19,020 บาท และค าที่พัก จํ านวน 8,000 บาท ซึ่ งขณะที่
โรงเรียนตางๆ ใหคาตอบแทนอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ รายละประมาณ 35,000 บาท
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจางอาจารยประจําตาม
สัญญาชาวตางประเทศ พ.ศ.2550 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจางอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ
พ.ศ.2550
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจางอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางประเทศ
พ.ศ.2550
มอบหมายให ผูเกี่ยวของกลับไปปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการ และใหศกึ ษาระเบียบจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบดวย ทั้งนี้ หากกรรมการทานใดมีขอเสนอแนะใหสงขอมูลที่รองอธิการบดีฝายบริหารฯ
ขอเสนอแนะ ในอนาคตจะมีอาจารยผูสอนภาษาที่มีความหลากหลาย มหาวิทยาลัยควรจัดทําระเบียบใหรองรับการจาง
อาจารยชาวตางประเทศใหมีความหลากหลายดวย

5.5 /…….
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5.5 แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรสายผูส อนและสายสนับสนุน สําหรับอัตรากําลัง
เพิ่มใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2550
ความเปนมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เสนอแผนความตองการอัตรากําลังเพิ่มใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2550 จํานวน 402 อัตรา เปน อัตรากําลังสายผูสอน จํานวน 191 อัตรา และอัตรากําลังสายสนับสนุน
จํานวน 211 อัตรา เพื่ อ ขอตั้ งอั ตรากํ าลั ง ในป งบประมาณ พ.ศ.2551, 2552, 2553 และ 2554 จึ งนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนนําเสนอสํานักงบประมาณตอไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดนําจํานวนนักศึกษาที่มีอยูตามแผนรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่มีอยูจริง รวมทั้ง
แผนการจัดการศึก ษาในอนาคต เป นฐานในการคํานวณวามหาวิทยาลัยควรมีอ าจารยในสาขาวิช า และระดับใด
จากนั้นพิจารณาวาคณะควรมีอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนเทาใด เพื่อ นํามา
จัดสรรในแตละป ซึ่งในป 2551 นี้ มหาวิทยาลัยเสนอขออัตราไป จํานวน 150 อัตรา แบงเปนสายผูสอน จํานวน
71 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 79 อัตรา
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรสายผูส อนและสายสนับสนุน สําหรับอัตรากําลังเพิ่มใหม
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ.2550
มติที่ประชุม
อนุมัติ แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรสายผูส อนและสายสนับสนุน สําหรับอัตรากําลังเพิ่มใหม
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ.2550 ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยนําเสนอแผนฯ ตอสํานักงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ 1. แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรควรสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการประชุมหารือรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
5.6 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา เนื่องดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะหมดวาระการดํารงตําแหน ง ในวันที่ 28 ธัน วาคม
2550 เพื่อใหการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาต
ดําเนินการสรรหาฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิ ท ยาลั ย ดํ าเนิ น การให เป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ ว าด ว ย
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550 ตอไป
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5.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดาํ รงตําแหนงที่สงู ขึ้น
ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การกําหนด
ระดั บ ตํ า แหน ง และการแต ง ตั้ ง ข าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให ดํ ารงตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น พ.ศ.2550
ซึ่งขอบังคับดังกลาวไดระบุใหมหาวิทยาลัยกําหนดคาน้ําหนักแตละระดับประกอบ และกําหนดเกณฑการตัดสินใจ
ใหเหมาะสม โดยจัดทําเปนประกาศโดยความเห็นชอบของ กบม. บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนิน การยกรางประกาศ
ซึ่งสอดคลองกับที่ สกอ. ไดกําหนดขึ้น และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของเรียบร อยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง)ประกาศ
มหาวิทยาลัย (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย และแบบฟอรมการประเมิน ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
1. (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัย เรื่ อง หลัก เกณฑก ารประเมิ นการปฏิ บัติงานและคุ ณลัก ษณะของบุคคลให ดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น กรณีตําแหนงระดับควบ
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางานของตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ.2550
3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ย เรื่อง หลัก เกณฑการประเมินผลงานและคุณลั ก ษณะของบุ คคลเพื่อ แตงตั้ง กรณี
ตําแหนงผูบริหาร พ.ศ.2550
4. (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อ ง หลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตําแหนงปฏิบัติการ
ระดับตน ปฏิบัติการระดับกลาง และตําแหนงประเภทผูบริหาร
5. แบบฟอรมการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.1 กรณีตําแหนงระดับควบ
5.2 กรณีตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ
5.3 กรณีตําแหนงผูบริหาร
5.4 กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ
5.8 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ
การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ.2550
ความเปนมา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การ
ดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสัง่ พักหรือสัง่ ใหออกจากราชการ
ไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2549 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งในการประชุมครั้งดังกลาว
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการปรับแกขอบังคับฯ
บัดนี้ /.......
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บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ไดประชุม
หารือเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การ
ดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ.2550 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสัง่ พักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ.
2550
มอบหมายให กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดของ (ราง) ขอบังคับฯ และใหมหาวิทยาลัย
นําเสนอ (ราง) ขอบังคับอีกครัง้ หนึ่ง ในการประชุมครั้งตอไป
5.9 ขอหารือการเรียกชื่อโครงการจัดตัง้ และขอหารือการดําเนินการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
ความเปนมา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2 / 2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ประชุมไดมมี ติเห็นชอบ
การจัดตั้งสวนราชการเปนการภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 3 หนวยงาน ไดแก
1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนาน
2. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร
3. โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกประกาศ เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
เรียบรอยแลวนั้น เนื่องจากบัดนี้ไ ดมีพระราชบัญญัติก ารบริหารสว นงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
มีผลบังคับใชวันที่ 28 กันยายน 2550 ซึ่งเนื้อ หาในมาตรา 4 ระบุวา “นอกจากการตั้งสว นราชการตามกฎหมายวา
ดว ยการจัดตั้ งสถาบันอุดมศึก ษาแลว เมื่อมีความจํ าเปนเพื่อประโยชนใ นการดําเนินภารกิจตามวัตถุ ประสงคของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจมี ม ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ส ว นงานภายในที่ ดํ า เนิ น งานจากรายได ข อง
สถาบันอุดมศึกษาได โดยทําเปนประกาศของสถาบันอุดมศึก ษา” และมาตรา 6 ระบุวา “ในกรณีที่กฎหมายวาดว ย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหหวั หนาสวนราชการมีสิทธิหรือหนาที่อยางใด ใหหัวหนาสว นราชการภายใน
มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกัน เวนแตขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา 5 จะกําหนดไวเปนอยางอื่น”
จากมาตรา 4 มหาวิ ท ยาลั ย ขอหารื อ สภามหาวิ ทยาลั ย กรณี ชื่ อ เรีย กโครงการจั ดตั้ งฯ จะขอตั ดคํ าว า
“โครงการจัดตั้ง” ออก และจากมาตรา 6 มหาวิทยาลัยจะขอดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2547
ประเด็นนําเสนอ 1. ขอความเห็นชอบ ตัดคําวา “โครงการจัดตั้ง” ออกทั้ง 3 หนวยงาน
2. ขออนุญาตดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 /........
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1 / 2551
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีก ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 1 / 2551
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 17.45 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 1.3 และ 3.2 ไมสามารถเปดเผยได

