รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2550
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..................................................................
รายนามผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
นายธีระวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายพีระศักดิ์
นายมานพ
นายแพทยชาญชัย
นายเรืองชัย
แพทยหญิงศรีวรรณา
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
พอจิต
ดีมี
ศิลปอวยชัย
ทรัพยนิรันดร
พูลสรรพสิทธิ์
กาญจนกิจ
มุขดี
แกวยัง
บัววังโปง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูด าํ รงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
กรรมการจากคณาจารยประจํา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กอนกลีบ
เหลาอารยะ
นพรัก

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.

นายดิเรก
นายนรินทร
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

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

นางสาวนิธิวดี
นางสาวนิรชา
นางสาววาสนา
นายดํารงค

คัณธานันท
คมสัน
ผูบุญ
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แกนายพีระศักดิ์ พอจิต
นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แกนายพีระศักดิ์
พอจิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
การดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2550 จํานวน 8 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยใหมีการแกไข
1. วาระที่ 5.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
ขอความในมติขอ 1 ใหคงไวใน (ราง) ขอบังคับเชนเดิม
2. วาระ 5.5 ทบทวนการอนุมัติปริญญาบัตร
ใหแกไขมติที่ประชุม จากเดิม “อนุมัติ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 แก นางสาวฉัตรพร คําขาด
เนื่องจาก นางสาวฉัตรพร คําขาด มีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548”
แกไขเปน “อนุมัติ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 แก นางสาวฉัตรพร คําขาด

ระเบียบวาระที่ 3 ............/
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
เทียบเทาคณะ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ที่ประชุมไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย เทียบเทาคณะ และไดมอบหมายให
ปรับแกตามขอเสนอแนะของทีป่ ระชุม กอนนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอยางรอบคอบอีกครั้ง ใน
การประชุมครั้งนี้ บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมเรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัย เทียบเทาคณะ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย
เทียบเทาคณะ และใหแกไขเพิม่ เติม ดังนี้
1. ชื่อขอบังคับ ใหใชขอความวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550”
2. ใหคงขอความ “และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ..........เมื่อวันที่ .........เดือน ........พ.ศ......” ไวเชนเดิม
3. ใหปรับแก ขอ 1 เปน “ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารจัดการ
หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550”
4. ใหปรับแกขอ 2 เปน “ใหใชขอบังคับนี้ นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป”
5. ใหเลื่อนขอความในขอ 1 เดิม เปนขอ 3
6. ใหเพิ่มเติมเครื่องหมาย “............” ของคํานิยามในขอ 3
7. ขอ 3 ใหนําคํานิยามคําวามหาวิทยาลัย ไวลําดับ 1 และคํานิยามคําวาสภามหาวิทยาลัย ไวลําดับ 2 นอกนั้นคงเดิม
8. ใหเลื่อนขอความในขอ 2 เดิม เปน ขอ 4 และใหเปลี่ยนขอความในขอ 4 ยอหนา 2 เปน ใหหนวยงานนําเงินรายได
ฝากธนาคารพาณิชย
9. ใหเลื่อนขอความในขอ 3 เดิม เปนขอ 5 และใหตัด (4) ออก
10. ใหเลื่อนขอความในขอ 4 เดิมเปนขอ 6 และใหเปลี่ยนขอความในขอ 6 ทายวรรคหนึ่ง ขอความวา “และใหมีอํานาจ
หนาที่เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหนวยงาน” แกไขเปน “และไมขัดตอมาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547”
11. ใหเลื่อนขอความในขอ 5 เปนขอ 7 และใหแกไขขอความในขอ 7 เปน “ในหนวยงานหนึ่งใหมีคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน โดยมีองคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา อํานาจหนาที่ การดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ตลอดจนการประชุม ใหเปนไปตามขอบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย”
12 ............./

4

12.
13.
14.
15.
16.
17.

ใหเลื่อนขอความในขอ 6 เปนขอ 8
ใหเลื่อนขอความในขอ 7 เปนขอ 9
ใหเลื่อนขอความในขอ 8 เปนขอ 10
ใหเลื่อนขอความในขอ 9 เปนขอ 11 และใหเปลี่ยนคําวา ประมาณรอยละ...... เปน รอยละ ......
ใหเลื่อนขอความในขอ 10 เปน ขอ 12
ใหตัดขอความถัดจาก ขอ 10 ขอความวา “ขอบังคับนี้มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศเปนตนไป” ออกทั้งหมด
เนื่องจากปรากฏใน ขอ 2 แลว
2. เห็นชอบให หนวยงานที่ไดรับการอนุมัติจัดตั้งเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย ไดรับเงินรางวัล
ที่รัฐบาลจัดสรรให และใหไดรับเงินรางวัลจากการบริหารจัดการหนวยงาน เนื่องจากหนวยงานดังกลาวเปนหนวยงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่ 2 ดาน คือ ปฏิบัติงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และการปฏิบัติงานเชิงสรางสรรคพัฒนาตาม
ศักยภาพของหนวยงาน ดังนั้น เงินรางวัลประจําปที่ไดรับการจัดสรร จาก ก.พ.ร. หรือ สมศ. หนวยงานควรไดรับการ
จัดสรรให ขณะเดียวกันศักยภาพที่ไดปฏิบัติมาทั้งเชิงวิชาการ คุณคาและมูลคา ก็ควรไดสวนตางตรงนั้นดวย
3. มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ หรือแจงเวียน (ราง) ขอบังคับ (ราง) ระเบียบ และ
(ราง) ประกาศ ใหหัวหนาสวนราชการและคณาจารยไดรวมพิจารณา เพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะ และใหผูเกี่ยวของ
ตรวจทานรูปแบบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3.2 พิจารณาการจัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
จากการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณา เรื่อง
การจัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2 หนวยงาน คือ ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยวิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เนื่องจากอธิการบดี ในฐานะผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยไมไดอยูในที่ประชุม คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหชะลอการพิจารณา และใหนํามาพิจารณาอยางรอบคอบอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้ โดยใหเสนอขอมูล
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ โดยละเอียดอีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงขอนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
จากมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้ง ที่ 10 / 2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมติเกี่ยวกับการ
จัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2 หนวยงาน ดังนี้
1. ศูนยคอมพิวเตอร
ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหดําเนินการในรูปแบบโครงการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรไปพลางกอน
โดยใหเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามหลักการและวิธีการที่เสนอภายใตกรอบเวลา เมื่อทดลอง
ดําเนินการครบ 2 ป หากผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมีศักยภาพเพียงพอ และพิสูจนไดวามีความพรอม อาจนําเสนอ
ใหจัดตั้งเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย เทียบเทาคณะ ตอไป
2. สํานักงาน ........../
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2. สํานักสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในหลักการใหสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานใน
กํากับมหาวิทยาลัย เทียบเทากอง บริหารงานตามระบบราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากมติการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้ง ที่ 3 / 2549
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมีมติเกี่ยวการจัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ 2 หนวยงาน
ดังนี้
1. ศูนยคอมพิวเตอร สมควรเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ เนื่องจาก
2) เปนหนวยงานที่สามารถสนองตอบทิศทางสําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวัตน
3) บุคลากรมีศักยภาพที่จะพัฒนาศูนยคอมพิวเตอรใหเปนไปตามพันธกิจได
4) เพื่อใหมีหนวยงานระดับศูนยที่บริหารจัดการอยางเปนเอกภาพ ตามพันธกิจและรับผิดชอบอาคาร วัสดุ และ
ครุภัณฑที่มีอยู
2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมควรเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ เนื่องจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ มีความเห็นวา โดยปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค ของศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่เสนอมา มีลักษณะเปนหนวยงานกลาง ที่ควรเปนหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
ดวยเหตุผลดังนี้
1) ตองใหบริหารที่นอกเหนือจากการบริการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) ควรเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
3) ตองทําการวิจัยและบริการวิชาการ ดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ และวิทยาศาสตรประยุกตใหกับทองถิ่นและ
ประเทศ
4) เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศและสภาพความเปนจริงของสังคม ที่ตองการใหพัฒนาความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกวางขวางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
5) ควรมีอิสระในการบริหารจัดการ ประสานงาน และทําขอตกลงกับหนวยงานหรือองคกรภายนอกเพื่อให
สอดคลองและสนองตอบวิสัยทัศนและพันธกิจของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และเนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีความเห็น
แตกตางกับมติ กรรมการสภาวิชาการ ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2549 ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให
กรรมการสภาวิชาการพิจารณาทบทวนการเสนอขอจัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และจากการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 เลขานุการสภาวิชาการไดบรรจุเรื่องในวาระการประชุม และสภา
วิชาการมีมติเห็นชอบใหคงตามมติเดิมตามที่ไดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไปแลว ผลการ
พิจารณาจะเปนประการใดใหเปนไปตามอํานาจของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ที่ประชุม ......./
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ที่ประชุมไดอภิปรายและพิจารณาอยางรอบคอบ จากมติสภาวิชาการ มติคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ง
หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ขอคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และไดขอใหอธิการบดีแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการจัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะทั้ง 2 หนวยงาน ซึ่งอธิการบดีไดแสดงความ
คิดเห็น สรุปไดวา เห็นควรสนับสนุนใหศูนยคอมพิวเตอร และศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ เนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะพัฒนางาน สรางงานเพื่อเลี้ยงตัวเอง และปฏิบัติภารกิจในทุก
หนาที่ที่กําหนดใหเปนไปตามแผนงานในอนาคต และคาดวาเมื่อทั้ง 2 หนวยงานไดรับการอนุมัติจัดตั้งเปนหนวยงาน
ในกํากับเทียบเทาคณะ จะมีความเปนอิสระ สามารถบริหารงานไดคลองตัวกวาการเปนหนวยงานในกํากับของคณะ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา การจัดตั้งหนวยงานในกํากับเทียบเทาคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2 หนวยงาน คือ
1. ศูนยคอมพิวเตอร
2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มติที่ประชุม
อนุมัติ จัดตั้งหนวยงานในกํากับ เทียบเทาคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2 หนวยงาน คือ
1. ศูนยคอมพิวเตอร
2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2548 - 2549
ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ในวันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีพิธีฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ระหวางวันที่ 3 – 6 เมษายน 2550 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน รวมแสดงความยินดีแกบัณฑิต และใหเกียรติเขา
รวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ในวันที่ 9 เมษายน 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลั ยเชียงใหม จังหวั ด
เชียงใหม
ที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2549

ฝายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2549
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้

เงินสด………/
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ที่ประชุม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินขาดหรือเกินบัญชี
รวม

64,257.00
172,598,729.34
3,496,434.00
176,159,420.34

เงินคงคลัง
บวก เงินรับฝากและเงินประกัน
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
เงินงบประมาณเขาบัญชีธนาคารรอจาย
เงินกันเหลื่อมป เงินบํารุงการศึกษา
เงินบัณฑิตศึกษา
เงินโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รวม

86,172,718.53
34,511,178.54
327,434.50
16,359,514.63
34,438,493.64
1,624,670.50
2,725,410.00
176,159,420.34

รับทราบ
4.3 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหอธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลง
รายการ ของหนวยงาน
มหาวิทยาลัยขอรายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ ตอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้
คณะเกษตรศาสตร ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จากหมวดเงินคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงิน คา
สาธารณูปโภค และจากรายการคาวัสดุ เปน รายการคาโทรศัพท จํานวนเงินที่ขอโอนและ/เปลี่ยนแปลง 12,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย และระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิแลว ที่ประชุม
เห็นควรใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 ราย
ประเด็นนําเสนอ ……../
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ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติแตตั้ง ใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 ราย
1. นายบุญมั่น ธนาศุภวัฒน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขา
จิตวิทยาและการแนะแนว ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 กันยายน 2549
2. นางสาวพนมพร ศิริสถาพร อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
มติที่ประชุม
อนุมัติแตงตั้ง ใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 ราย ตามเสนอ ดังนี้
1. นายบุญมั่น ธนาศุภวัฒน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขา
จิตวิทยาและการแนะแนว ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 กันยายน 2549
2. นางสาวพนมพร ศิริสถาพร อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
มอบหมายให ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ปรับแกแบบสรุปผลการประเมินการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ของนายบุญมั่น ธนาศุภวัฒน ขอ 2 งานแตง/เรียบเรียง (ตํารา) ชองสรุปคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จากเดิม ระดับดี ใหปรับแกเปน ระดับดีมาก เนื่องจากไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ระดับดีมาก 2 ราย
ขอสังเกต
กรณีที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดขอหารือเรื่องแนวปฏิบัติในการนําเสนอขอกําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น ที่ประชุมขอใหมหาวิทยาลัย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขอกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ แลวนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.2 การเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2549
ลงวันที่ 10 เมษายน 2549 เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการกําหนดอัตราเบี้ยประชุมใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมของ
คณะกรรมการชุดตางๆ นั้น
บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดเสนอขอเพิ่มเติมเนื้อหาในบัญชี แนบทาย
ระเบียบ วาดวย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2549 โดยขอใหยกเลิกความขอความ ขอ 9 และขอกําหนดอัตราเบี้ย
ประชุมใหม ดังนี้
คณะกรรมการ / ตําแหนง
ขอ 9 กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการ
(3) เลขานุการ
(4) ผูชวยเลขานุการ (ถามี)
ขอ 10 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ
(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการ
(3) เลขานุการ
(4) ผูชวยเลขานุการ (ถามี)

อัตราเบี้ยประชุม
2,500
2,000
1,000
500
1,500
1,000
500
300
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พ.ศ.2549 โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550
มติที่ประชุม
เห็นชอบ บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2549
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดบุคลากรเพื่อดูแลและอํานวยความสะดวกดานการประชุม คาตอบแทนและ
คาใชจายตางๆ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทาง
วิชาการ
ขอสังเกต
ขณะนี้อาคารสภาสถาบันราชภัฏเดิม ชั้น 5 และชั้น 6 ไดมีการปรับปรุงเพื่อใชเปนหองประชุม หากคณะกรรมการ
ชุดใดมีความประสงคจะขอใชหองประชุม สามารถประสานงานไดโดยตรงกับคุณเต็มดวง ตรีธัญพงศ เลขาธิการที่
ประชุมอธิการบดี
5.4 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับตรี ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ
2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 15 คน ตามเสนอ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
2
คน
สาขาศิลปศาสตร
12
คน
สาขาการศึกษา
1
คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 15 คน ตามเสนอ
5.5 ขออนุมัตปิ ริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549

ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 46 คน
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ประเด็นนําเสนอ ขออนุ มั ติ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และปริ ญ ญาบั ต รมหาบั ณ ฑิ ต ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2549
จํานวน 46 ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
8
คน
หลักสูตรและการสอน(การสอนคณิตศาสตร)
2
คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
1
คน
รัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
5
คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
25
คน
วิชาชีพครู
5
คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
จํานวน 46 ตามเสนอ
5.6 (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ
ความเปนมา ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดครบวาระลงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2549 รายละเอียด
ความทราบแลวนั้น มหาวิทยาลัยไดแ ตง ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายชื่อผูไ ดรับการเสนอ
เพื่อแตง ตั้ง เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตง ตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม มอบหมายให อธิการบดีประสานทาบทาม นายวีระ รัตนศิริกุล ชัย อดีตประธานคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนายสุวิทย วงศวรกุล อดีตกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้ง นี้ ใหนาํ เสนอขอมูล
ในการประชุมครั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2550
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 3 / 2550
ในวันที่ 8 มีนาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
ที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมวาระที่ 5.3 ไมสามารถเผยแพรได

