รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 7 /2550
วันที่ 10 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..................................................................
รายนามผูม าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายพีระศักดิ์
แพทยหญิงศรีวรรณา
นายมานพ
นายวีระ
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
อาจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายธีระวัฒน
นายแพทยชาญชัย
นายดิเรก
นายนรินทร
นายเรืองชัย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
อาจารย ดร.วิวรรธน
อาจารยปริญญา

จันทรแกว
หาญสมบัติ
บุญสาลี
พอจิต
พูลสรรพสิทธิ์
ดีมี
รัตนศิริกุลชัย
แกวยัง
คําทิพย
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

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

ภัทรานวัช
ศิลปอวยชัย
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
ทรัพยนิรันดร
กาญจนกิจ
นพรัก
มุขดี
บัววังโปง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ
ไปราชการ

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 การตอนรับอธิการบดี และผูบริหารจาก University of North Texas
อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย เปนผูประสานงานใหมีการลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ กับ University of North Texas จากที่ไ ดมีก ารประสานงานกัน
อยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ที่ผานมาไดมีพิธีลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 35 แหง
กับ University of North Texas โดยมี เลขาธิก ารสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เปน ประธาน ทั้ง นี้
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง ที่ไมไดรวมลงนามความรวมมือ ทางวิช าการครั้งนี้ ไดแ ก มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บ านสมเด็ จ เจ าพระยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการแลว มหาวิทยาลัย ไดนําคณะจาก
University of North Texas เขาพบนายกรัฐ มนตรี โดยการประสานงานของคุณชาญ อัศวโชค โดยนายกรัฐมนตรี
ไดกลาวขอบคุณคณะจาก University of North Texas ที่ไ ดใ หความชว ยเหลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และหวังวาความ
รวมมือดังกลาวนี้จะขยายผลและเจริญเติบโตไปไดดวยดี พรอมทั้งกลาววายินดีใ หการสนับสนุนโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการดวย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ คณะจาก University of North Texas ไดเดินทางมาหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัย
ไดจัดพิธีตอ นรับอยางสมเกียรติ และจะมีการเลี้ย งรับรอง ณ สโมสรเขื่อ นสิริกิติ์ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรวมงานเลี้ยงตอนรับดังกลาวดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

1.2 การจัดสรรอัตรา ........../
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1.2 การจัดสรรอัตราสําหรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ที่ประชุม
ไดอนุมัติกรอบอัตรากําลังใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 402 อัตรา แบงเปนอัตราสายวิชาการ จํานวน 191
อัตรา และอัตราสายสนับสนุน จํานวน 211 อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการ (ราง) หลักเกณฑการเขาสู
กรอบอัตรากําลังดังกลาว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 6 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน
2550 จํานวน 16 หนา เรีย บรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
วาระที่ 3.2 ขอเสนอแนะ ขอ 3 ใหแกไขเปน “3. การกระทําผิดจรรยาบรรณในขอบังคับนี้ กําหนดวาเปนการกระทํา
ผิดวินยั และใหดําเนินการทางวินยั แกขาราชการผูน้นั ควรระบุใหชัดเจนวาการกระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทํา
ผิดวินยั หรือการกระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทําผิดวินยั รายแรง”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมไดเห็นชอบ
แตงตั้งคณะอนุก รรมการพิจ ารณาโครงการศึก ษาดูงานตางประเทศดานการบริหารจัด การอุด มศึก ษา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และคณาจารย รายละเอียดความทราบแลวนั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการไดดําเนินการหารือ
โครงการศึกษาดูงานในเบื้องตนแลว ไดสาระ ดังนี้
1. หลั ก การจั ด การศึ ก ษาดู ง านต างประเทศ ป 2550 ได กํ าหนดการศึ ก ษาดู ง านของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ณ ประทศสวิสเซอรแลนด – ออสเตรีย และประเทศเยอรมันนี ระหวางวันที่ 10 – 18 กันยายน 2550
2. ขอรับการสนับสนุนทุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย ไดไปศึกษาดูงานทุกคน คนละประมาณ 25,000 บาท
โดยจะจัดการศึกษาดูงาน เปน 3 สาย ดังนี้
สายที่ 1 : ดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สายที่ 2 : ดูงานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สายที่ 3 : ดูงานดานครุศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
โดยจะจัดการศึกษาดูงาน เปน 3 ชวงเวลา ตามความสนใจของกลุม และเมื่อกลับจากศึกษาดูงานจะจัดการประชุม
เพื่อเสนอการรายงานทางวิชาการ จากประเทศที่ศึกษาดูงานตอมหาวิทยาลัย
ประเด็นนําเสนอ ....../
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ประเด็นนําเสนอ
1. ขอความเห็นชอบ โปรแกรมการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยา ลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. ขออนุมัติในหลักการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงาน สําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให กรรมการพิจารณาโปรแกรมการศึกษาดูงาน และหากกรรมการทานใดตองการเสนอแนวคิด ขอใหสง
ขอมูลให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ เพื่อดําเนินการตอไป
2. อนุมัติในหลักการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงาน สําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ
พ.ศ.2551
3. เห็นชอบ ใหรองศาสตราจารยปญญา สุขแสน และอาจารย ดร.ภาณุ สิทธิวงศ เดินทางไปศึกษาดูงานรวมกั บ
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งนี้ดว ย เพื่ อ บัน ทึกภาพ นําเผยแพร และเพื่อ ชว ย ศาสตราจารย ดร.สมบั ติ กาญจนกิ จ
ในการประสานงาน
ขอเสนอแนะ
1. ควรดูงานอยางเจาะลึกในแตละแหง เพื่อใหไดประโยชนเพื่อการปรับใชกับมหาวิทยาลัยไดอยางแทจริง
2. การศึกษาดูงานควรเนนเรื่อง การศึกษา งานวิจัย และบทบาทสภามหาวิทยาลัย
3. หลังกลับจากการไปดูงาน ตองเขียนรายงานเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย วาไดอะไร และจะปรับปรุงอะไร
4. ควรดูงานดานการชวยเหลือสังคมโดยบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประมาณ 2 แหง
5. ควรแบงกลุมการไปดูงาน เปน 3 กลุม เชน กลุมที่เกี่ยวของกับการจัดหางบประมาณ กลุม ที่เกี่ยวของกับการกําหนด
โครงสรางการบริหารงาน และกลุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
6. ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบถึงวัตถุประสงคในการไปดูงานอยางทั่วถึง และเปน ไปในแนวทาง
เดียวกัน
7. ควรกําหนดประเด็นการศึกษาดูงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
8. สถานที่ที่จะไปดูงานไมควรมากนัก เพื่อกรรมการจะไดมีเวลาในการศึกษาแตละแหงอยางเจาะลึก
9. ควรประสานเพื่อขอพบนักศึกษาไทย ที่ไปศึกษาตอ ณ สถานศึกษาที่ที่จะไปดูงาน เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม
10. คณาจารยผูที่จะไปตองมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบราชการ
3.2 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมไดมีมติขอถอน
เรื่อง และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และ
วิธีการไดมาซึ่งผูอํานวยการหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2548
กรณี รายชื่อผูตกหลนใหคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศเพิ่มเติม และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
ตอไป
บัดนี้ ........./
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บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการออกประกาศ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับ ที่ 5 / 2550 เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู มี คุ ณ สมบัติ ครบถ ว นเข ารั บ การสรรหาเป น
ผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ (เพิ่มเติม)
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับที่ 6 / 2550 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรั บสมัคร และ
การเสนอชื่อผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม)
3. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับที่ 7 / 2550 เรื่ อง บัญ ชีร ายชื่อ คณาจารย ประจํ า ขาราชการ ลู กจ างประจํา
อาจารยประจําตามสัญญา และพนักงานตามสัญญา ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานใน
กํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
กรณีผูเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ขอถอนสิทธิในการเขารับการสรรหานั้น
ที่ประชุมมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาใหมตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2548
ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดตราขอบังคับ วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และไดบังคับใชมาระยะหนึ่งแลวนั้น จากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครัง้ ที่ 1 / 2550
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 มีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 2 สวน คือ
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2548 ดังนี้
1. แกไขขอผิดพลาด
ขอ 8 ขอความเดิม “ประธานและกรรมการตามขอ 5” ควรแกไขเปน “ประธานและกรรมการตามขอ 6”
ขอ 10 ขอความเดิม “นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในขอ 8 “ ควรแกไขเปน “นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในขอ
9”
ขอ 11 ขอความเดิม “ใหอธิการบดี...เปนประธาน...สภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอ 5” ควรแกไขเปน “ใหอธิการบดี...
เปนประธาน...สภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอ 6”
ขอ 11 (1) “การเลือกตั้งประธานและกรรมการตามขอ 5 (1) (2) และ (3) ใหมีขึ้นในวันเดียวกัน”
ควรแกไขเปน
“การเลือกตั้งประธานและกรรมการตามขอ 6 (1) (2) และ (3) ใหมขี ึ้นในวันเดียวกัน”
2. ขอหารือ ......./
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3. ขอหารือ
จากการเลือกตั้ง 2 สมัยที่ผานมา ปรากฏวาตองมีการจัดการเลือกตั้งถึง 3 รอบ กวาจะไดกรรมการครบตามขอบังคับ จึงขอหารือ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ประเด็นขอหารือ ตามขอ 2.1
2.1 องคประกอบกรรมการในภาพรวมควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
2.2 องคประกอบกรรมการประเภทขาราชการ ตามขอ 6 (3) ถูกจํากัดดวยขอบังคับตามขอ 8 ทําใหเหลือบุคคล
ที่มีคุณสมบัตินอ ยลงไปมากควรมีการแกไขปรับปรุงหรือไม
2.3 เนื่องจากยังมีกลุม บุคคลอีกสวนหนึง่ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีสว นไดสวนเสียในการกําหนดอนาคต
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แต ณ วันนี้กลุม บุคคลเหลานั้นยังไมมีโอกาสไดเขามามีบทบาทและ
สวนรวมในการชวยกันพัฒนามหาวิทยาลัยเลย
ประเด็นหารือ ตามขอ 2.2
ควรพิจารณาใหสิทธิ์พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมไดเปนขาราชการเขามามีสวนรวมในสภาคณาจารยและ
ขาราชการหรือยัง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับ
คณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผูชว ยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง
ประธานอนุกรรมการ
2. ผูชว ยศาสตราจารยโศรตรีย
จุฑานนท
อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี
อนุกรรมการ
4. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒ
ั น
อนุกรรมการ
5. อาจารยปริญญา บัววังโปง
อนุกรรมการและเลขานุการ
6. นายกฤษดากร เพ็ชรดิษฐ
ผูชวยเลขานุการ
7. นายพลัง กุดแกว
ผูชวยเลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให คณะอนุ ก รรมการดั ง กล าวข างต น ดํ าเนิ น การปรั บปรุ ง แก ไ ข ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศ
ที่เกี่ยวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนปจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเตรียมผูส อนกอนเปดภาคการศึกษา
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ สอบถามเรื่องการเตรียมผูส อนกอนเปดภาคการศึกษา เนื่องจากบางคณะ
ยังไมมีอาจารยผสู อน ทําใหสง ผลกระทบกับนักศึกษา จึงขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมการใหรอบคอบมากยิง่ ขึ้น
อธิการบดี ชี้แจงวาไดสั่งการใหคณะแกไขปญหาในเบื้องตนแลว และในปการศึกษาหนาไดมอบหมายให
กองบริการการศึกษากําหนดผูสอนใหแลวเสร็จกอนเปดภาคการศึกษา อยางนอย 1 เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 ความคืบหนา ......./
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6.2 ความคืบหนาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร และวิทยาเขตนาน
ผูชว ยศาสตราจารยอดุ มศักดิ์ บังเมฆ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย ขอรับทราบความคืบหนา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพรและวิทยาเขตนาน ดาน การบริหารจัดการ ปญหาและอุปสรรค
มติที่ประชุม

รับทราบ และจะนําเสนอในการประชุมครัง้ ตอไป
6.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2550

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีก ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 8 / 2550
ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

ปดประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

