รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 8 /2550
วันที่ 16 สิงหาคม 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
..................................................................
รายนามผูม าประชุม
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
นายแพทยชาญชัย
นายดิเรก
นายนรินทร
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
แพทยหญิงศรีวรรณา
นายวีระ
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

รายนามผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายมานพ
นายเรืองชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายพีระศักดิ์

จันทรแกว
ภัทรานวัช
หาญสมบัติ
ศิลปอวยชัย
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
กาญจนกิจ
นพรัก
พูลสรรพสิทธิ์
รัตนศิริกุลชัย
มุขดี
แกวยัง
คําทิพย
บัววังโปง
จุฑานนท
มิ่งฉาย
บังเมฆ
ชูเอียด
ศศิธรานุวัฒน
เศรษฐพรรค

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

ดีมี
ทรัพยนิรันดร
บุญสาลี
พอจิต

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

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
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 7 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวัน ที่ 10
กรกฎาคม 2550 จํานวน 7 หนา เรีย บรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
วาระที่ 3.1 มติที่ประชุม ขอ 2 ใหแกไขเปน “อนุมัตใิ นหลักการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงาน
สําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2551”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวั นที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมไดใ ห
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไดมอบหมายใหก รรมการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาโปรแกรมการศึกษาดูงาน และหากกรรมการทานใดตองการเสนอแนวคิด ขอใหสงขอมูล
ใหศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ หรือคณะอนุ กรรมการที่ไ ดรับการแต งตั้ง เพื่อดํ าเนิน การต อไป บัดนี้
ขอรายงานความคืบหนาโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
หลังจากที่ไดมีการสรุปโปรแกรมการศึกษาดูงาน ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกัน อยางกวางขวาง วาการไป
ศึกษาดูงานจะมีผลตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและความรูสึกของคณาจารย จึงควรจัดสรรงบประมาณและ
กําหนดชวงเวลาการศึกษาดูงานใหแกคณาจารยดวย
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ในเบื้องตนนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือขอความเห็นชอบการใชงบคงคลังของ
มหาวิทยาลั ยเพื่อเปน คาใชจ ายในการไปศึกษาดู งาน เปน จํานวนเงิน 2,000,000.- บาท ซึ่ งอธิการบดีได แ จ งต อ
ที่ประชุมวาการใชเงินคงคลังในการไปศึกษาดูงาน จะสงผลกระทบตอการบริหารของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให เลื่อนโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกไปกอน
2. มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการศึกษาดูงานสําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอเสนอแนะ
การไปศึกษาดูงานของคณาจารย ไมควรไปทีเดียวพรอมกันทั้งหมด มหาวิทยาลัยตองพิจารณาวาในแตละป
ควรไปกี่คน
3.2 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
ความเปนมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมไดมีมติขอ
ถอนเรื่อง และได มอบหมายให มหาวิทยาลัย ดํ าเนิน การใหเปน ไปตามขอ บังคั บมหาวิทยาลั ย วาด วย หลัก เกณฑ
คุณสมบัติ และวิธีการไดมาซึ่งผูอํานวยการหัว หนาสวนราชการหรือ หัวหนาหนว ยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ.2548 กรณี รายชื่อผูตกหลนใหคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศเพิ่มเติม และดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ ไป บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการออกประกาศ เพิ่มเติม และได
ดําเนินการเปดรับสมัคร พรอมกับเปดรับการเสนอชื่อตําแหนงที่มผี ูขอถอนสิทธิใ นการเขารับการสรรหาเรีย บรอ ยแลว
จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงาน
ในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ 3 หนวยงาน คือ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิต และศูนยคอมพิวเตอร
สําหรับวิทยาลัยนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระเบีย บ ขอบังคับที่เกี่ย วของแลว แตไมมีผูสมัครและ
ไมมีผูตอบรับการทาบทาม จึงยังไมมีการพิจารณาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติดังกลาว จึงขอหารือ
ที่ประชุมในครั้งนี้ดวย
ประเด็นนําเสนอ พิ จ ารณาบั ญชี รายชื่ อ ผู สมควรดํารงตํ าแหน งผู อํ านวยการหน ว ยงานในกํ ากั บมหาวิ ทยาลั ยเที ย บเท าคณะ
จํานวน 3 หนวยงาน ดังตอไปนี้
1. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 อาจารยชสู ิน ธีรสวัสดิ์
1.2 ผูชว ยศาสตราจารยรชั นี เพ็ชรชาง
2. โรงเรียนสาธิต
3.1 อาจารยไกรวุฒิ จันทรรัตน
3.2 รองศาสตราจารย ดร.นิตยา สุวรรณศรี
3.3 อาจารยสุปราณี จําลองราษฎร
3.4 ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อุดม คําขาด
3. ศูนยคอมพิวเตอร ……./
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3. ศูนยคอมพิวเตอร
4.1 อาจารยจํารูญ จันทรกุญชร
4.2 อาจารยพิชิต พวงภาคีศิริ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ จํานวน
3 หนวยงาน ดังตอไปนี้
1. ผูชว ยศาสตราจารยรชั นี เพ็ชรชาง
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. อาจารยสุปราณี จําลองราษฎร
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
3. อาจารยพชิ ิต พวงภาคีศริ ิ
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
กรณีตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ที่ประชุมมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา
ตามขั้นตอนตอไป
ขอสังเกต
1. ควรมีการแกไขขอบังคับ กรณีการเสนอบัญชีรายชื่อตอสภามหาวิทยาลัย จํานวนไมนอ ยกวา 2 คน
โดยใหเพิ่มเติม ขอความวา “ยกเวนกรณีทมี่ ีผูตอบรับการทาบทามเพียง 1 คน ใหเสนอชือ่ 1 คน ก็ได ”
2. การเสนอบัญชีรายชือ่ ผูส มควรดํารงตําแหนงตางๆ ตอสภามหาวิทยาลัยนัน้ ควรใหผูเขารับการสรรหา
นําเสนอแผนกลยุทธ ตอสภามหาวิทยาลัยดวย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหอธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลง
รายการ ของหนว ยงาน รายละเอี ยดความทราบแล วนั้น มหาวิท ยาลั ยขอรายงานการอนุ มัติก ารโอนหมวดเงิน /
เปลี่ยนแปลงรายการ ตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ รายละเอียด ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม
จากรายการ พัฒนาบุคลากร เปนรายการ พัฒนาเอกสารและตํารา
จํานวนเงิน 127,520 บาท
2. คณะเกษตรศาสตร
ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม
จากหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค
จํานวนเงิน 12,000 บาท
3. วิทยาเขตนาน
ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค เปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
และจากรายการ บริหารจัดการทั่วไป เปนรายการ บริหารจัดการวิทยาเขตเพื่อประสานงาน
จํานวนเงิน 142,643.06 บาท
4. สํานักงานอธิการบดี ........../
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4. สํานักงานอธิการบดี
4.1 ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม
จากหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงิน คาครุภัณฑ
จํานวนเงิน 110,500 บาท
4.2 ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม
จากหมวดเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนหมวดเงิน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
จํานวนเงิน 13,800 บาท
4.3 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ
จากหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอย วัสดุ เปนหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค
และจากรายการ จัดหาวัสดุใชในงานสารบรรณ เปนรายการ เบิกจายคาไปรษณียประจําเดือน
จํานวนเงิน 29,690.74 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาเขตนาน

จากการประชุมครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมขอใหมหาวิทยาลัยรายงานความ
คืบหนาการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร และวิทยาเขตนาน ในการประชุมครั้งนี้ บัดนี้ รองอธิการบดีประจําวิทยา
เขตนานไดจัดเตรียมขอมูลผลการดําเนินงานของวิทยาเขตนาน เพื่อนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ และสําหรับวิทยา
เขตแพรนั้น ขออนุญาตนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
รายงานการดําเนินงานของวิทยาเขตนาน ดังนี้
1. ความเปนมาของโครงการกอตั้งวิทยาเขตนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
2. สภาพปจจุบันของวิทยาเขตนาน
3. นโยบายของวิทยาเขตนาน
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการวิทยาเขตนาน
5. โครงการจัดการศึกษาเพื่อผูดว ยโอกาสไดเรียนในระดับอุดมศึกษา
6. จํานวนนักศึกษาแตละโปรแกรม
7. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ ความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดนาน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน
8. แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมนาน “นาน แดนสุดขอบฟา อัญญมณีแหงลานนาตะวันออก”
9. โครงการกอตัง้ วิทยาเขตนาน “เรียนที่นา น อยูบาน ประหยัดและปลอดภัย”
มติที่ประชุม ......../
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มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบ การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สัญจร ณ วิทยาเขตนาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพบปะกับนักศึกษา บุคลากร และผูบริหารองคปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดนาน ที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาเขตนาน โดยมีกําหนดการในเบื้องตน ดังนี้
เวลา 09.00 – 10.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เวลา 10.00 – 12.00 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย พบปะกับผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นจังหวัดนาน
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย พบปะนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตนาน
ทั้งนี้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุม ครัง้ ที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบเกีย่ วกับการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 2
ประเด็น จึงขอนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา
1. พิจารณาแบบประเมินตางๆ ทีใ่ ชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ดังนี้
1) แบบประเมินผลการสอน
2) แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
3) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแตงหรือเรียบเรียง / ตํารา / หนังสือ
4) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
5) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแปล
2. พิจารณาผลการประเมินการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จํานวน 8 คน ดังนี้
1) อาจารยเสรี บุญกุย
อาจารยระดับ 7
2) อาจารยรัชนีกร ปญญา
อาจารยระดับ 7
3) อาจารยโสภา เทพวรชัย
อาจารยระดับ 7
4) อาจารยสุนทร สุขไทย
อาจารยระดับ 7
5) อาจารยอมร ชูเอียด
อาจารยระดับ 7
6) อาจารย ดร.สิงหเดช แตงจวง อาจารยระดับ 7

7) อาจารยพจน ชัยอาย………/
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7) อาจารยพจน ชัยอาย
8) อาจารยสุพิชญา โคทวี

อาจารยระดับ 6
อาจารยประจําตามสัญญา เทีย บระดับ 4

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ แบบประเมินทีใ่ ชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการพิจารณาแตงตัง้ ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ตามเสนอ ดังนี้
1) แบบประเมินผลการสอน
2) แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
3) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแตงหรือเรียบเรียง / ตํารา / หนังสือ
4) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
5) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแปล
2. อนุมัติ แตงตั้งใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูช ว ยศาสตราจารย จํานวน 7 คน ดังนี้
1) อาจารยเสรี บุญกุย อาจารยระดับ 7
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 กันยายน 2549
2) อาจารยรัชนีกร ปญญา
อาจารยระดับ 7
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
3) อาจารยโสภา เทพวรชัย
อาจารยระดับ 7
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถิติประยุกต
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 กันยายน 2549
4) อาจารยสุนทร สุขไทย
อาจารยระดับ 7
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 18 กันยายน 2549
5) อาจารยอมร ชูเอียด
อาจารยระดับ 7
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 27 กันยายน 2549
6) อาจารย ดร.สิงหเดช แตงจวง อาจารยระดับ 7
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 5 กันยายน 2549

7) อาจารยพจน ชัยอาย ……./
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7) อาจารยพจน ชัยอาย อาจารยระดับ 6
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาไฟฟากําลัง
ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 18 กันยายน 2549
และรับทราบ ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารยสุพิชญา โคทวี อาจารยประจําตาม
สัญญา เทีย บระดับ 4 คณะครุศาสตร โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอบังคับที่เกี่ยวของ และ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนตอไป
ขอสังเกต
มหาวิทยาลัยควรกลั่นกรองคุณสมบัติของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนการเบื้องตน
กอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ ได ดําเนิ น การพิ จ ารณาผลการศึ กษาของ
ผูสําเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรีย นฤดูรอน ปก ารศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 7 / 2550
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 จํานวน 120 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549 จํานวน 120 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
69
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
32
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
3
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
15
คน
สาขานิติศาสตร
จํานวน
1
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549 จํานวน 120 คน ตามเสนอ
5.3 โครงการพัฒนาโปรแกรม MIS
ความเปนมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวัน ที่ 31 ตุลาคม 2549 ที่ประชุม มีมติอ นุมัติใ ห
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม MAGIC ในวงเงิน 749,000 บาท โดยใชงบประมาณสวนที่เหลือ
จากการบอกเลิก สั ญญาและเงิ น ที่ ริ บจากหลัก ประกั น สั ญ ญา ยอดเงิ น 963,000 บาท และสําหรับวงเงิน ที่ เหลื อ
214,000 บาท ขอใหมหาวิทยาลัยเสนอรายละเอียดงาน / โครงการ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
บัดนี้ มหาวิทยาลั ย ไดดําเนินการประสานผูที่จะพัฒ นาโปรแกรม MIS แลว จึงขอเสนอโครงการพัฒนา
โปรแกรม MIS ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขออนุ มั ติ งบประมาณโครงการพัฒ นาโปรแกรม MIS วงเงิน 214,000 บาท โดยใช งบประมาณส ว น
ที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาและเงินทีร่ ิบจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 963,000 บาท
มติที่ประชุม ....../
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มติที่ประชุม อนุมัติ งบประมาณโครงการพัฒ นาโปรแกรม MIS วงเงิน 214,000 บาท โดยใชงบประมาณสวนที่เหลือ
จากการบอกเลิกสัญญาและเงินที่ริบจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 963,000 บาท ตามเสนอ
5.4 กรอบวงเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2551
ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2551 และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2551
มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามเสนอ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดงาน / โครงการ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป ทั้งนี้ หนวยงานเทียบเทาคณะใหมทั้ง 4 หนวยงาน ไดแก โรงเรียนสาธิต ศูนยคอมพิว เตอร ศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ จะตองเสนอแผนธุรกิจ ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย
5.5 (ร าง) ข อบั ง คั บ สภามหาวิ ทยาลัย วาด ว ย การกํ าหนดระดั บ ตํ าแหน ง และการแต ง ตั้ ง ข าราชการ
พล เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550
ประเด็นนําเสนอ ดวยมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการประเมินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และบัดนี้ คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการ
ราง ขอบังคับเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดว ย การกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ พิจารณา (ราง) ขอ บังคับสภามหาวิทยาลัย วาดว ย การกํ าหนดระดับตําแหนงและการแต งตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550
มติที่ประชุม เห็นชอบให ถอนการพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดว ย การกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550
มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกเนื้อหาของขอบังคับใหถูกตอง
ขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรเตรียมการเรื่องการออกขอบังคับเกี่ยวกับองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ ก.บ.ม. ดวย.
5.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550
ความเปนมา เพื่อใหก ารเรีย กเก็บค าธรรมเนียมการศึก ษาของนัก ศึกษาระดับบั ณฑิตศึก ษา สาขาพลัง งานทดแทนและ
สิ่งแวดลอม เปนไปดวยความถูกตอ งตามระเบียบ โดยมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาพลังงานและ
สิ่งแวดลอม จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียมการศึก ษาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550 ตอที่ประชุม
ประเด็นนําเสนอ ....../
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดคาธรรม เนียมการศึก ษาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ย เรื่ อ ง กํ าหนดค าธรรม เนี ย มการศึ ก ษาสํ าหรั บนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550 ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2550
ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน
2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซึ่งในป 2550 นี้ มีขาราชการและลูกจางประจําเกษียณอายุราชการ
ทั้งสิ้น จํานวน 11 คน รายชือ่ ดังนี้
1. ผูชว ยศาสตราจารยสิทธิชัย
หาญสมบัติ
คณะครุศาสตร
2. อาจารยมาลี
คลายชม
คณะครุศาสตร
3. ผูชว ยศาสตราจารยโศรตรีย
จุฑานนท
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. รองศาสตราจารยปญญา
สุขแสน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. อาจารยสุทธินี
จันทรรัตน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. อาจารยอุมาพร
กุหลาบ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. ผูชว ยศาสตราจารยสจุ นา
คีรวี ัลย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. ผูชว ยศาสตราจารยยอดกมล เทพธรานนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. ผูชว ยศาสตราจารยพลอย
เจริญสุข
คณะวิทยาการจัดการ
10. อาจารยวรี วุฒิ
พรหมมา
คณะเกษตรศาสตร
11. นางสาวฐาปนี
มั่นจันทร
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน รวมเปนเกียรติในงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ
ราชการ ประจําป 2550 ในวันดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 2550

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งที่ 9 / 2550
ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กันยายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ประชุม

รับทราบ
ปดประชุม ....../
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ปดประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม
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1. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
2. อาจารยมาลี
3. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
4. รองศาสตราจารยปญญา
5. อาจารยสุทธินี
6. อาจารยอมุ าพร
7. ผูชวยศาสตราจารยสจุ นา
8. ผูชวยศาสตราจารยยอดกมล
9. ผูชวยศาสตราจารยพลอย
10. อาจารยวีรวุฒิ
11. นางสาวฐาปนี

หาญสมบัติ
คลายชม
จุฑานนท
สุขแสน
จันทรรัตน
กุหลาบ
คีรีวัลย
เทพธรานนท
เจริญสุข
พรหมมา
มั่นจันทร

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเกษตรศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

