รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6 /2550
วันที่ 29 มิถุนายน 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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รายนามผูมาประชุม
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20.

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

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
บุญสาลี
ศิลปอวยชัย
พอจิต
พูลสรรพสิทธิ์
ดีมี
กอนกลีบ
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

รัตนศิริกลุ ชัย
ทรัพยนิรันดร
นพรัก
เหลาอารยะ

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวีระ
นายเรืองชัย
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายนรินทร

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

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

นางสาวนิธิวดี
นางวาสนา
นางสาวนิรชา
นายดํารงค

คัณธานันท
ผูบุญ
คมสัน
วงษพรวน

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 แจงผลการไปศึกษาดูงานดานภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน
อธิการบดี แจงผลการไปศึกษาดูงานดานภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน ระหวางวันที่ 13 – 19 มิถุนายน
2550 ใหที่ประชุมทราบวา จากการไปศึกษาดูงานดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดลงนามความรวมมือทาง
การศึกษา กับมหาวิทยาลัยซีหยาง มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง นอมอล ยูนิเวอรซิตี้ และมหาวิทยาลัยหยางซี นอมอล ยูนิเวอรซิตี้
ที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การตอนรับอธิการบดี และผูบริหารจาก University of North Texas
อธิการบดี แจงใหที่ประชุมทราบวา อธิการบดีและผูบริหารจาก University of North Texas ไดกําหนด
เดินทางมาลงนามความรวมมือทางวิชาการกับกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
อธิการบดี ขอเชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ใหเกียรติรวมตอนรับและรวมพบปะอธิการบดี
และผูบริหารจาก University of North Texas ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2550 ดังกลาว
ที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบ ใหกําหนดชวงเวลาการพบปะอธิการบดีและผูบริหารจาก University of North
Texas ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. จากนั้น ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่
7 / 2550 เวลา 13.30 – 16.00 น.

1.3 รายงานผลการประชุม ........./
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1.3 รายงานผลการประชุมผูแทนสมาชิก กบข. ประจําป 2549
ดวยผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดรับการ
มอบหมายใหเขารวมประชุมผูแทนสมาชิก กบข. ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2550 จึงรายงานผลการ
ประชุมผูแทนสมาชิก กบข. ประจําป 2549 ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ดังนี้
1. กบข. โดยที่ประชุมผูแทนสมาชิกมีการรับรองงบดุล ประจําปการเงิน 2549
- มีสินทรัพย สุทธิ 320,735,941,777 บาท
- มีสมาชิก 1,172,953
- มีการลงทุนในประเทศประมาณ รอยละ 72
- มีการลงทุนตางประเทศประมาณ รอยละ 28
2. กบข. มีการใหสิทธิสมาชิกจะขอรับเงินเมื่อเกษียณอายุไดตามที่สมาชิกประสงค คือ รับทั้งหมดเหมือนเดิม
ที่เคยรับ มีรับบางสวนและฝากไวกับ กบข.บางสวนตามที่ตองการ
3. กบข. ยังไมรับสมาชิกที่เปนพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาล
4. กบข. ยังไมจัดสวัสดิการเพิ่ม “โครงการบาน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ”
5. บัตรสมาชิกของ กบข. สามารถนําไปแสดงตอรานคาที่เขารวมโครงการ เพื่อรับสวนลดได
6. กบข. มีการประชุมคณะกรรมการ ในป 2549 จํานวน 12 ครั้ง และมีการบริหารองคกรโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ การใชความรูและเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
ที่ประชุม

รับทราบ

1.4 การทูลเกลาฯ ถวายโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา
อธิการบดี แจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเปน
โปรแกรมสําหรับหองสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมหาวิทยาลัยจะนําทูลเกลาฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2550 จํานวน 12 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม……/
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มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
วาระที่ 1.1 ยอหนาที่ 2 แกไขชื่อ อธิการบดี University of North Texas จากเดิม Mr.Gretchen M.Bataille
แกไขเปน Mrs.Gretchen M.Bataille
ขอสังเกต
ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบชื่อ University of North Texas วาไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 6.2 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยขอทราบความคืบหนา เรื่อง โครงการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีไดขอ
ขอมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยวาเห็นสมควรจะไปศึกษาดูงานที่ใด อยางไรนั้น
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
จุฑานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดหารือกันในเบื้องตน จึงขอเสนอโปรแกรมการศึกษาดูงาน
ดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดโปรดพิจารณา โดยไดจัดทําเปน 3
โปรแกรม ดังนี้
โปรแกรมที่ 1 การศึกษาดูงานตางประเทศดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศยุโรป
(เยอรมันนี ออสเตรีย และสวิสเซอรแลนด) ระหวางวันที่ 9 – 27 สิงหาคม 2550
โปรแกรมที่ 2 การศึกษาดูงานตางประเทศดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศ NEW ZEALAND
(เกาะเหนือ เกาะใต) ระหวางวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2550
โปรแกรมที่ 3 การศึกษาดูงานตางประเทศดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 2 – 7 กันยายน 2550
ประเด็นนําเสนอ พิจารณาโปรแกรมการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา กรรมการสภามหาวิทายลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
ขอเสนอแนะ 1. ควรระบุวัตถุประสงคการไปศึกษาดูงานใหชัดเจน เพื่อใหไดรับความรูมากที่สุด
2. เวลาการเดินทางไมควรใชเวลามากนัก โดยขอใหเนนเวลาในการศึกษาดูงานเปนหลัก
3. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ได กํ า หนดจุ ด เน น ใหม คื อ เน น การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให มี จุ ด เด น
ดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น วิถีชีวิตของคนในพื้นที่
4. แนวโนมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จะไปทางสายบริหารธุรกิจเปนสวนใหญ จึงควรไป
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาประสบความสําเร็จดานบริหารธุรกิจ
5. ควรศึกษาดูงานรูปแบบของมหาวิทยาลัยในยุโรป วา กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากสัดสวนตางๆ
มีบทบาทสําคัญอยางไรบาง
6. ควรพิจารณา ......./
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มติที่ประชุม

7. ควรพิจารณาดานการเรียนการสอนของแตละมหาวิทยาลัย วามีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงแตกตางกัน
อยางไร
8. ควรพิจารณาดานการประสานระหวางสภามหาวิทยาลัย ทองถิ่น รัฐบาล ในการพัฒนาคนของประเทศ
9. ควรพิจารณาดานพลังงาน ดานการศึกษา ดานการศึกษาผานดาวเทียม ฯลฯ
10. ควรกํ า หนดช ว งเวลาในการเดิ น ทาง เพื่ อ ให ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยได จัด สรรเวลาและเตรีย มการ
ลวงหนาได
11. ควรใหผูปฏิบัติไปศึกษาดูงานครั้งนี้ดวยหรือไม เชน หัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
12. ควรจัดโปรแกรมเปน 2 สวน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย / ฝายบริหารและอาจารยทั่วไป
1. เห็นชอบในหลักการ การศึกษาดูงานตางประเทศดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศยุโรป
2. เห็นชอบ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาโครงการศึกษาดูงาน ตางประเทศดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา

ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
3. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน
5. อาจารยอมร ชูเอียด
6. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย
7. อธิการบดี
ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการดังกลาว รวมหารือพิจารณาประเด็นการศึกษาดูงานในดานตางๆ และรายงานความ
คืบหนาในการประชุมครั้งตอไป
3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. 2549
โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เนื้อความวา
“มาตรา 45 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด
ในการกําหนด…………/
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ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย
จรรยาบรรณที่ กํ า หนดขึ้น จะกํา หนดว า การประพฤติ ผิดจรรยาบรรณในเรื่ อ งใดเป น ความผิด วิ นัย หรื อ เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได”
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุม โดยไดดําเนินการแจงเวียนและประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับฯ
ดังกลาวเพือ่ ใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะ จากนัน้ ไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับฯ ที่ผานการประชาพิจารณ ตอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 และครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2550 ที่ประชุมมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2550
ขอเสนอแนะ 1. ควรตัดคําวาพึงออก หรือไม
2. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาจรรยาบรรณตอตนเอง ลงในขอบังคับดวย
3. การกระทําผิดจรรยาบรรณในขอบังคับนี้ กําหนดวาเปนการกระทําผิดวินัยและใหดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการผูนั้น ควรระบุใหชัดเจนวาการกระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกรําทําผิดวินัย หรือการกระทํา ผิดจรรยาบรรณ
ใดเปนการกรําทําผิดวินัยรายแรง
มติที่ประชุม
มอบหมายให มหาวิทยาลัยทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550
3.3 การคัดเลือกผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุม ไดมีมติใหความ
เห็นชอบระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ดังนั้น เพื่อใหการ
ไดมาซึ่งผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เพื่อเขารวม
เปนคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูทรงคุณวุฒิ
1
คน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา
1
คน
ประเด็นนําเสนอ พิ จ ารณา คั ด เลื อ กผู แ ทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ คนหนึ่ ง และผู แ ทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา คนหนึ่ง เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน

มติที่ประชุม ........./
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบคั ด เลื อ ก กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู แ ทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
จากคณาจารยประจํา เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นายพีระศักดิ์ พอจิต
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ไดแก ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ
3.4 หารือกรณีหัวหนาสวนราชการเกษียณอายุราชการ โดยยังไมหมดวาระการดํารงตําแหนง
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมไดมอบหมาย
ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ราง) หนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ ขอหารือกรณีหัวหนาสวนราชการเกษียณอายุ
ราชการ โดยยังไมหมดวาระการดํารงตําแหนงรายละเอียดดังนี้
1. นายวีรวุฒิ พรหมมา อาจารยระดับ 7 ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร วันที่ 2 ธันวาคม 2547
และ หมดวาระการดํารงตําแหนง วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ นายวีรวุฒิ พรหมมา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30
กันยายน 2550 ซึ่งยังไมหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ดังนั้น นายวีรวุฒิ พรหมมา จะสามารถดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระไดหรือไม
2. ถานายวีรวุฒิ พรหมมา สามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร ตอไปจนครบวาระการดํารง
ตําแหนงได มหาวิทยาลัยตองจายเงินคาจางดวยหรือไม และหากตองจายจะใชงบประมาณจากที่ใดในการจัดจาง
3. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นายวีรวุฒิ พรหมมา หรือไม กรณีที่
นายวีรวุฒิ พรหมมา เกษียณอายุราชการโดยที่ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสงหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกายังไมมี
หนังสือตอบกลับมาแตอยางใด
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหถอนวาระ เรื่อง หารือกรณีหัวหนาสวนราชการเกษียณอายุราชการ โดยยังไมหมดวาระการดํารง
ตําแหนง ออกไปกอนเพื่อรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 โครงการจัดทําสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2550
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการ
ดําเนินโครงการจัดทําสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราช
วโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2550 ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้
1. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่หองเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 หอง ซึ่งจากเดิมปูดวยพรม ปรับปรุงโดยการทําเปนพื้นไมสัก
ดังนี้ 1) หองราชภูมิปญญา 2) หองเฉลิมพระเกียรติราชวงศจักรี
2. ดําเนินการ ....../
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2. ดําเนินการจัดทําบรรณานุกรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของวัสดุ
หองสมุด ที่ใหบริการภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งจะดําเนินการ
สงมอบไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จํานวน 299 ชุด
3. ดําเนินการจัดทําสารสนเทศแบบสื่อผสม พระราชดํารัสออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต ที่ http://library.uru.ac.th
และบันทึกลงแผนดีวีดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะดําเนินการสงมอบหนวยงาน พรอมบรรณานุกรม ตามขอ 2 จํานวน 99 ชุด
4. ดําเนินการจัดทําแผนดีวีดีปกสีทองบรรจุในกลองไมสักทองเพื่อบันทึกโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
หองสมุดอัตโนมัติ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต จํานวน 2 แผน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะมอบใหกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 1 แผน และจัดเก็บไวในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี จํานวน 1 แผน
5. ดําเนินการสรางโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช เพื่อ 5.1) ใหเปนโปรแกรมกลางของ 6 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 5.2) สงมอบใหโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต และจังหวัดสตูล 5.3) สงมอบใหโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ทั่วประเทศ 5.4) สงมอบใหโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
5.5) สงมอบใหโรงเรียนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ แพร นาน และสุโขทัย
ที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานการดําเนินการ ในเรื่อง มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานคุณภาพการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ขอนําเสนอรายงานการดําเนินการ ในเรื่อง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐาน
คุณภาพการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 1 มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 สรุปผลการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2548 – 2549
- ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
- ระดับโปรแกรมวิชา
- ระดับคณะ
- ระดับมหาวิทยาลัย
1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.รอบ 2)
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับกลุมสาขาวิชา

1.3 แนวทางการพัฒนา ......./
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1.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องที่ 2 มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2548
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2549
2.3 การรับรองผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2550 รอบ 6 เดือน
เรื่องที่ 3 มาตรฐานคุณภาพการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
3.1 ผลการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 2549
ขอสังเกต
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินคุณภาพภายใน มีความแตกตางกันมาก เกณฑของ
ผูประเมินทั้ง 2 ชุด ใชเกณฑเดียวกันหรือไม
อธิการบดีชี้แจงวา ผลการประเมินคุณภาพภายในใชเกณฑภายในของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานตัวชี้วัดที่ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. กําหนด ผลการประเมินคุณภาพภายในจึงต่ํากวาผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
นายมานพ ดีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูทรงคุณวุฒิ กลาวชื่นชมอธิการบดี ที่ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับดี ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยตั้งมาตรฐานไวสูง ซึ่งเปนจุดหนึ่งที่จะนําไปสู
การพัฒนามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากบางเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด ตั้งไวสูงเกินไป ขอใหปรับลด เพื่อมหาวิทยาลัยจักได
ดําเนินการไดงายดายขึ้น
ที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ผลการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ของ สํานักวิจัย ABAC poll มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สํานักวิจัย ABAC poll มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดเขามาประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใน 3 เรื่อง
ดังนี้
1. คุณภาพการใหบริการ
คะแนน ดานความพึงพอใจดานการบริการ ในภาพรวม ได 3.99 คิดเปนรอยละ 76.67
แบงเปน 1) การบริหารงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการกีฬา ไดคาเฉลี่ย 4.36
2) การจัดซื้อจัดจางของสํานักงานคณบดี
3) งานบริการสารสนเทศ
ไดคาเฉลี่ย 3.84

2. คุณภาพบัณฑิต ………./
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2. คุณภาพบัณฑิต
คะแนน ดานคุณภาพบัณฑิต ในภาพรวม ได 4.29 คิดเปนรอยละ 85.80
แบงเปน 1) คุณธรรมและจริยธรรม
ไดคาเฉลี่ย 4.47
2) ความสามารถทางวิชาการ
ไดคาเฉลี่ย 4.29
3) ความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน
ไดคาเฉลี่ย 4.12
3. บทบาททางสังคม
คะแนน ดานบทบาททางสังคม ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 78.40
แบงเปน 1) การตอบสนองความตองการตอสังคม ไดคาเฉลี่ย 4.08
2) การชี้นําสังคม
ไดคาเฉลี่ย 3.90
3) ดานการเตือนสติสังคม
ไดคาเฉลี่ย 3.70
สรุปในภาพรวม ถือวาอยูในเกณฑดี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมตั ิปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2550 จํานวน 454 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 จํานวน 454 คน รายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
62
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
84
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
10
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
211 คน
สาขานิติศาสตร
จํานวน
65
คน
สาขาการบัญชี
จํานวน
22
คน
รวม
จํานวน
454 คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 จํานวน 454 คน ตามเสนอ

5.2 ขออนุมัติ ........./
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5.2 ขออนุมตั ิปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 ในการประชุม
ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 10
มิถุนายน 2550 จํานวน 66 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมตั ิ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549
จํานวน 66 คน รายละเอียด ดังนี้
1) ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่
30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 56 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
จํานวน
7
คน
หลักสูตรและการสอน (การสอนทั่วไป)
จํานวน
3
คน
หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)
จํานวน
1
คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
จํานวน
3
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
จํานวน
17
คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
จํานวน
23
คน
การบริหารการศึกษา
จํานวน
2
คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
56
คน
2) ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2550 จํานวน 10 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
จํานวน
10
คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
10
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549
จํานวน 66 คน ตามเสนอ
5.3 ขาราชการพลเรือน ………/
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5.3 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550
ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว เห็นวาขาราชการ
พลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนผูที่สมควรใหกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ให ข า ราชการสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท อาจารยระดับ 7 เป นผูมีคุณ สมบั ติ เขา ขา ยที่จ ะไดรั บ การแต ง ตั้ ง
ให ดํา รงตํา แหน ง ผูชว ยศาสตราจารย สาขาศิ ล ปกรรม ทั้ ง นี้ ไมกอ นวั นที่ 30 กรกฎาคม 2549
2. นายกฤดา ชุมจันทรจิรา
อาจารยระดับ 7 เป นผู มีคุณ สมบั ติ เ ข าขา ยที่จ ะได รับ การแต ง ตั้ ง
ให ดํา รงตํา แหน ง ผูชว ยศาสตราจารย สาขาคณิตศาสตร ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2549
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ให ข า ราชการสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ตามเสนอ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
จากผูเสนอผลงานทางวิชาการ กอนวันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวน 24 ราย ดังนี้
1. มีผูเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 3 ราย ผาน 2 ราย คิดเปนรอยละ 67
2. มีผูเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 21 ราย พิจารณาไปแลว 11 ราย ผานทั้ง 11 ราย
คิดเปนรอยละ 100 ที่เหลือ 10 ราย อยูระหวางดําเนินการพิจารณา ขั้นสุดทาย
ทั้งนี้ การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่ผานมา ตองขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหและใหความรวมมือดวยดีเสมอมา
ขอเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัย ควรออกใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีตอผูไ ดรับการอนุมัติแ ตง ตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
5.4 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
ความเปนมา ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติจัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ จํานวน 4 หนวยงาน
ประกอบดวย ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนสาธิต และศูนยคอมพิวเตอร ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ 11 / 2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และการประชุม ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2550
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เพื่อใหการดําเนินการสรรหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวย การบริหารจัดการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยจึงออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ และคณะกรรมการไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อ ผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต และผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
แลว บัดนี้ จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ดังตอไปนี้
1. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 อาจารยชูสิน ธีรสวัสดิ์
1.2 ผูชวยศาสตราจารยรัชนี เพ็ชรชาง
2. วิทยาลัยนานาชาติ
2.1 อาจารยนิภา สนสอาดจิต
3. โรงเรียนสาธิต
3.1 อาจารยไกรวุฒิ จันทรรัตน
3.2 รองศาสตราจารย ดร.นิตยา สุวรรณศรี
3.3 อาจารยสุปราณี จําลองราษฎร
4. ศูนยคอมพิวเตอร
4.1 อาจารยจํารูญ จันทรกุญชร
4.2 อาจารยพิชิต พวงภาคีศิริ
ทั้งนี้ อธิการบดีไดสรุปขอมูลผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาในภาพรวม ตอที่ประชุมประกอบการ
พิจารณา
ขอสังเกต
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งผูอํานวยการหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2548 ขอ 9 ระบุวา คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ
ผูสมควรดํารงตําแหนง จํานวนไมนอยกวา 2 คน ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา กรณี วิทยาลัยนานาชาติ
เสนอมาเพียงคนเดียว จะขัดตอขอบังคับหรือไม
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหถอนวาระเรื่อง การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และ
วิธีการไดมาซึ่งผูอํานวยการหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2548
กรณี รายชื่อผูตกหลน ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศเพิ่มเติม และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
ตอไป
5.5 รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน ......./
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5.5 รองศาสตราจารยปญญา สุขแสน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอลาออกจากตําแหนงในคราวเดียวกับการสิ้นสุดการรับราชการ
ความเปนมา
ดวยรองศาสตราจารยปญญา สุขแสน ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดบันทึกขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวเดียวกับ
การสิ้นสุดการรับราชการ ในวันที่ 28 กันยายน 2550
ทั้ งนี้ เพื่ อให การบริ หารจั ดการสํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ดํ าเนิ นไปอย างต อเนื่ อ งและมี
ประสิทธิ ภาพ มหาวิ ทยาลั ยจึ งขออนุ ญาตดําเนิ นการสรรหาผู สมควรดํ ารงตําแหน งผู อํ านวยการสํ านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนตําแหนงที่วางลง
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับตอไป
5.6 ขออนุมตั ิจัดสรรงบประมาณเพื่อจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา 2547
ประจําภาคเรียนที่ 2 / 2547 คืนใหนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนและการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 โดยกองคลังจะบันทึกรายการชําระเงินใหเมื่อไดรับเงิน
โอนจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตรงกับขอมูลที่กองบริการการศึกษาโอนขอมูลผานระบบ Finance (ระบบงาน
ทะเบียนและการเงิน) ซึ่งฝายการเงินและบัญชีไดปฏิบัติตามแลว
ผลจากการปฏิบัติงานดังกลาว พบปญหาในภายหลังวามีนักศึกษาบางสวนชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมเต็ม
จํานวนที่ทําสัญญาไวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งขณะนั้นฝายการเงินและบัญชีไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจาก
ขอมูลที่ผานระบบ Finance (ระบบงานทะเบียนและการเงิน) ตรงกับขอมูลกองทุนกูยืมเพื่อ การศึกษาที่โอนจาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และฝายการเงินและบัญชีไดโอนเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเขาบัญชีเงินบํารุงการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแลว
บัดนี้ ฝายการเงินและบัญชี ไดตรวจสอบขอมูลการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2 / 2547 รวมกับ
กองบริการการศึกษา และพบวามหาวิทยาลัยจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาภาค
เรียนที่ 2 / 2547 เกินจํานวนคาธรรมเนียมการศึกษาที่พึงจายจริง ซึ่งเปนนักศึกษากูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 482 ราย รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 1,121,200 บาท
มหาวิทยาลัยจึงเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มเติม
เปนจํานวนเงิน 1,121,200 บาท เพื่อคืนใหกับนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2547 ดังกลาว
ประเด็นนําเสนอ ขออนุ มั ติ จั ดสรรงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่ มเติ ม เพื่อ จ า ยเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการศึก ษา
ปการศึกษา 2547 ประจําภาคเรียนที่ 2 / 2547 คืนใหนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 482 ราย รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,121,200 บาท
มติที่ประชุม ......./
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มติที่ประชุม
อนุ มั ติ จั ดสรรงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่ มเติ ม เพื่ อ จ า ยเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ปการศึกษา 2547 ประจําภาคเรียนที่ 2 / 2547 คืนใหนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 482 ราย รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,121,200 บาท ตามเสนอ
5.7 การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
ความเปนมา
เพื่อใหการเตรียมการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนี้
1. นโยบายที่เปนจุดเนนในการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3. กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายจาย พ.ศ.2551
4. กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามเสนอ
5.8 วิทยาเขตนาน ขออนุมัติใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินการกอสรางทางระบายน้ํา
ความเปนมา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณใหวิทยาเขตนาน เพื่อดําเนินการกอสรางทางระบายน้ําลอดถนนทางเดิน
เปนจํานวนเงิน 617,700 บาท ซึ่งไดดําเนินการประมูลตามระบบเปนเงิน 550,000 บาท มีเงินคงเหลือ 67,700 บาท นั้น
เนื่องจากไดมีการออกแบบกอสรางทางระบายน้ําลอดถนนโดยออกแบบความยาวไว 5 เมตร ซึ่งเมื่อดําเนินการ
กอสรางเปนถนนทางเดิน จะตองมีพื้นที่เปนไหลทาง ขางละ 1 เมตร จึงเปนพื้นที่ผิวจราจรเพียง 3 เมตรเทานั้น ทําให
พื้นที่ยังแคบเกินไป รถยนตสัญจรไปมาลําบากและเปนอันตราย ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว วิทยาเขตนาน
จึงขออนุญาตขยายระยะทางระบายน้ําลอดถนนไปอีก 5 เมตร โดยใชงบประมาณเหลือจายจากการประมูลครั้งแรกในการ
กอสราง จํานวนเงิน 49,840 บาท
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินการกอสรางทางระบายน้ํา เปนจํานวนเงิน 49,840 บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติ ใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินการกอสรางทางระบายน้ํา เปนจํานวนเงิน 49,840 บาท ตามเสนอ
5.9 การดําเนินการ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา
เพื่อใหการดําเนินการเรื่องมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ……../
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
1. มาตรฐาน / ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (URU.QA.70 Standards & Index) II
2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550
มติทปี่ ระชุม
1. เห็นชอบ มาตรฐาน / ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (URU.QA.70 Standards & Index) II
ตามเสนอ
2. เห็นชอบ แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550 ดังนี้
1. นายมานพ ดีมี
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ
กรรมการ
4. ผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ คนหนึ่ง
กรรมการ
5. อาจารยประพนธ ธนารักษ
เลขานุการ
6. เจาหนาที่ซึ่งอาจารยประพนธ ธนารักษ คัดเลือก คนหนึ่งหรือสองคน เปนผูชวยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 7 / 2550
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 7 / 2550
ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

ปดประชุม เวลา 12.45 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูช วยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

