รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 9 /2550
วันที่ 27 กันยายน 2550
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
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รายนามผูม าประชุม
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14.
15.
16.
17.

ศาสตราจารย ดร.เกษม
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
นายแพทยชาญชัย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายเรืองชัย
ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์
นายพีระศักดิ์
อาจารย ดร.วิวรรธน
ผูชวยศาสตราจารยสุบิน
ผูชวยศาสตราจารยจรูญ
อาจารยปริญญา
ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา
ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยอมร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย

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

นายธีระวัฒน
นายดิเรก
นายนรินทร
นายมานพ
แพทยหญิงศรีวรรณา
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
นายวีระ

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

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

ภัทรานวัช
กอนกลีบ
เหลาอารยะ
ดีมี
พูลสรรพสิทธิ์
นพรัก
รัตนศิริกุลชัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

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 อธิการบดี รายงานการเดินทางไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อธิการบดีรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดจัด
โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ดานศิ ล ปวั ฒนธรรม กั บประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น ระหวาง วัน ที่ 18 – 23
กันยายน 2550 โดยมีการนําคณะผูบริหารและนักศึกษา รวมเดิน ทางไปเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของประเทศไทย และจังหวัดอุตรดิตถ ไปจัดแสดง จากนั้น ในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2550 อธิการบดีพรอ มดว ย
รองอธิการบดีฝายบริหารฯ และผูชวยอธิการบดี อาจารย ดร.ภาณุ สิทธิวงศ ไดเดินทางไปเจรจาประสานงาน เรื่อ ง
การรับนักศึกษาจีนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ นครหนานหนิง สําหรับรายละเอียดตางๆ มหาวิทยาลัย
จะประสานคณะเพื่อเตรียมการดานหลักสูตรและผูสอน ตอไป
จากนั้น ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในฐานะผูประสานงานดาน MOU
กับ University of North Texas จะนําอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แหง ไปศึกษาดูงาน ณ University of North
Texas โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อกระชับและเชื่อมความสัมพันธไมตรี ดานความรวมมือทางวิชาการ
2. เพื่อสรางเครือขายและพันธมิตรทางดานการศึกษา
3. เพื่อใหบุคลากรของกลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แหง ไดมโี อกาสเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพตนเองและนํามาประยุกตใชกับหนวยงาน
ที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ความคืบหนา /............
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1.2 ความคืบหนาการขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารและสิทธิประโยชน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานความคืบหนาการขอ
หารื อป ญหาข อกฎหมายเกี่ย วกั บวาระการดํ ารงตํ าแหน งคณบดี คณะเกษตรศาสตร วา ตามที่ส ภามหาวิ ทยาลั ย
ไดอภิปรายในเรื่องวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร และไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ออกหนังสือขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงคณบดี คณะเกษตรศาสตร ตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก าเรีย บรอ ย
แลวนั้น และจากการประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดขอมูลวาคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณา
ขอหารือดังกลาว และมีความเห็น สรุปไดดังนี้
ประเด็ นที่ 1 ภายหลังจากเกษียณอายุร าชการแลว นายวีร วุฒิ พรหมมา สามารถดํารงตําแหน งคณบดี
คณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยูอีกไดหรือไม คณะกรรมการกฤษฎีกาใหขอมูลวา การเกษีย ณอายุ
ราชการยั ง มิ ใ ช เ หตุ ที่ ทํ า ให พ น จากตํ า แหน ง คณบดี ตามมาตรา 30 ประกอบกั บ มาตรา 38 วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดไวอีกดว ย ดังนั้น ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแลว
นายวีรวุฒิ พรหมมา จึงสามารถดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรตอไปจนครบวาระได
ประเด็ น ที่ 2 ถ า สามารถดํ า รงตํ าแหน ง ต อ ไปได มหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งจ ายค า ตอบแทนอย างไรและ
ตองประเมินผลการปฏิบัติงานกอนหรือไม คณะกรรมการกฤษฎีกาใหขอ มูลวา เมื่อนายวีรวุฒิ พรหมมา ไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงคณบดีใหแกมหาวิทยาลัย ยอมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและผูด ํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.2538 และอาจไดรับคาตอบแทน
อื่น เพิ่ ม เติม ตามที่ มหาวิทยาลั ยกําหนดอี กก็ได สว นการประเมินผลการปฏิบัติ งานนั้ น ย อมเป น ไปตามขอ บังคั บ
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีหนังสือแจงตอมหาวิทยาลัยอยางเปนลายลักษณอกั ษรตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 8 / 2550
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 / 2550 เมื่อวัน ที่ 16
สิงหาคม 2550 จํานวน 11 หนา เรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม

มติที่ประชุม /........
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มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 / 2550 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 โดยใหมีการแกไข ดังนี้
1) วาระที่ 3.1 ความเปนมา ใหเพิ่มเติมเนื้อหากอนวรรคสองของความเปนมา วา “หลังจากที่ไดมีการสรุปโปรแกรม
การศึกษาดูงาน ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง วาการไปศึกษาดูงานจะมีผลตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและความรูส ึกของคณาจารย จึงควรจัดสรรงบประมาณและกําหนดชวงเวลาการศึกษาดูงานใหแก
คณาจารยดว ย”
2) วาระที่ 3.1 ใหตัดเนื้อหาขอเสนอแนะ ขอ 2 ออกทั้งหมด
3) วาระที่ 5.1 มติที่ประชุม ขอ 2 ใหแกไขเปน “อนุมัติ แตงตัง้ ใหขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 7 คน ดังนี”้
4) วาระที่ 5.4 มติที่ประชุม ใหแกไขเปน “มอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดงาน / โครงการ เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอ ไป ทั้งนี้ หนวยงานเทียบเทาคณะใหมทั้ง 4 หนวยงาน ไดแก โรงเรียนสาธิต
ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ จะตองเสนอแผนธุรกิจ ประกอบ
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย”
ขอเสนอแนะ 1. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรจับประเด็น และเก็บรายละเอียดการอภิปรายใหละเอียด วาผูอภิอปราย
ไดเสนอประเด็นการอภิปรายอยางไรบาง
2. การแกไขรายงานการประชุม เปนการแกไขเพื่อใหถูกตองตามที่เปนไป ไมจําเปนตองบันทึกทุกคําพูด
ที่ไดมีการอภิปราย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ
ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2550 ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ ตําแหนงผู อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอีย ด
ความทราบแลวนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย เทีย บเทาคณะ ไดออกประกาศ
ฉบับที่ 10 / 2550 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติแลว รายละเอียดดังนี้
วันที่ 12 – 21 กันยายน 2550
เปดรับสมัครและเปดรับการเสนอชื่อ
วันที่ 27 – 28 กันยายน 2550
คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร
และผูไดรับการเสนอชื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม /..........
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วันที่ 2 ตุลาคม 2550
วันที่ 5 ตุลาคม 2550
วันที่ 10 ตุลาคม 2550
วันที่ 11 ตุลาคม 2550
วันที่ 31 ตุลาคม 2550
ที่ประชุม

ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบ และออกหนังสือทาบทาม
ผูสมัครและผูตอบรับการทาบทามสงแบบประวัติสวนตัวและ
แผนกลยุทธในการบริหารหนวยงาน
คณะกรรมการสรรหาสัมภาษณผูเขารับการสรรหาและรับฟง
แผนกลยุทธในการบริหารหนวยงาน
พิจารณาความเหมาะสมของผูเขารับการสรรหา และจัดทําบัญชี
รายชื่อ ไมนอยกวา 2 รายชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อและ
แตงตั้ง

รับทาบ
3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550 และ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทน
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ความเปนมา
สืบเนื่ องจากการประชุ มครั้ งที่ 8 / 2550 ที่ ประชุ มได มีมติ รับทราบผลการพิจารณาตําแหน งทางวิชาการ ของ
นางสาวสุ พิช ญา โคทวี อาจารย ป ระจํ าตามสั ญ ญา เที ย บระดั บ 4 คณะครุ ศ าสตร และไดม อบหมายให
มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอบังคับที่เกี่ยวของ และพิจารณากําหนดคาตอบแทน
บัด นี้ มหาวิท ยาลัย ได ดําเนิ น การตรวจสอบข อบั งคั บที่ เกี่ ย วข อ งแล ว และได ดําเนิ น การจั ดทํา (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550 และ (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ เรื่อ ง อั ตราเงิ นประจําตําแหน งทางวิช าการและเงินค าตอบแทนรายเดือ น
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสายวิชาการผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง อัตราเงิน ประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินคาตอบแทนราย
เดื อนเท ากั บอั ตราเงิน ประจําตําแหนง ของพนัก งานสายวิ ชาการผู ดํารงตําแหนง ทางวิช าการมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
อุตรดิตถ

มติที่ประชุม /...........
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มติที่ประชุม เห็นชอบ
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2550
2. ใหแกไขชื่อประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปน ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ เรื่อง อัตรา
เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการและเงิ น ค าตอบแทนรายเดื อ นเท ากั บอั ตราเงิ น ประจํ าตํ าแหน งของพนั ก งาน
สายวิชาการผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และใหแกไขผูลงนามเปน ศาสตราจารยเกษม
จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มอบหมายให มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูล และแกไขกําหนดวันที่มีผลบังคับใชใหครอบคลุม
ขอเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบวา นางสาวสุภิชญา โคทวี อาจารยประจําตามสัญญา เทียบระดับ 4
สังกัดคณะครุศาสตร ไดยื่นเรื่องเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแตเมื่อใด เพื่อมิใหเกิดการเสียสิทธิในการไดรับคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
จากขอมูลการอภิปราย ไดเนื้อความวา ณ วันที่ 10 มกราคม 2549 นางสาวสุภิชญา โคทวี ไดสงเอกสาร
ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีขอบังคับใดๆ ใหคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่จะพิจารณา
ไดวา นางสาวสุภิชญา โคทวี มีคุณสมบัติไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนง จากนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดสงเรื่อง
กลับมายังมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ และครั้งสุดทายที่ นางสาวสุภิช ญา โคทวี ไดยื่นเรื่อ งตอ คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้น จากการตรวจสอบขอมูล กับเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ไดขอ มูลว าประมาณเดือ นสิงหาคม หรือ กันยายน 2549 ดังนั้ น การกํ าหนดผลบั งคับใชขอ บังคั บ และประกาศ
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 จึงมีความเปนไปได
2. มหาวิทยาลัยควรเตรี ยมการรองรับการเปลี่ยนแปลง ในปงบประมาณ 2551 เนื่องจากยกเลิกระดับซี
จึงมีกฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับเงินเดือนและการจายคาตอบแทน ฉบับใหมออกมาอีก 3 ฉบับ ขอใหมหาวิทยาลัย
ติดตามความเคลื่อนไหวกฎหมายดังกลาวดวย
3. เมื่อมหาวิทยาลัยเปน นิติบุคคล มหาวิทยาลัยตอ งบริหารตามรายไดที่ไ ดรับ และในอนาคตมหาวิทยาลัย
ตองออกนอกระบบ จึงควรมีการระดมความคิดในเรื่องเงินเดือนและคาตอบแทนใหม
4. มหาวิทยาลั ยควรตระหนักดานการมององคกร มหาวิทยาลัยจะทํ าอยางไรใหเกิดการมองเห็ นภาพรวม
ขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร
จากการประชุมครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมขอใหมหาวิทยาลัย รายงาน
ความคืบหนาการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตแพร จึงขอรายผลการดําเนินงานของวิทยาเขตแพรตอ ที่ประชุม
เพื่อรับทราบ สรุปรายงานการดําเนินงานของวิทยาเขตแพร ดังนี้
1. ประวัติความเปนมา /........
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1. ประวัติความเปนมา ที่ตั้งและอาณาเขต
2. สภาพปจจุบัน ขอมูลบุคลากร จํานวนหลักสูตรและโปรแกรมวิชาที่เปดสอน ประจําป 2550 จํานวนนักศึกษา
ภาคปกติ จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ และงบประมาณป 2550
3. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุง หมาย วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและแผนงานเพื่อพัฒนาวิทยาเขตแพร
4. ผลการดําเนินงานตามภารกิจ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน)
งานวิจยั และการใหบริการวิชาการแกสังคม
5. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวชีว้ ัดของ กพร.
6. ปญหา ขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานในป 2551
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ ได ดําเนิ น การพิ จ ารณาผลการศึ กษาของ
ผูสําเร็จการศึก ษาในระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนฤดูรอ น ปก ารศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 8 / 2550
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2550 จํานวน 22 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549 จํานวน 22 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร
จํานวน
5
คน
สาขาศิลปศาสตร
จํานวน
11
คน
สาขาการศึกษา
จํานวน
2
คน
สาขาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
4
คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549 จํานวน 22 คน ตามเสนอ
5.2 ขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน
ปการศึกษา 2549
ความเปนมา ดว ยคณะกรรมการสภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ ได ดําเนิ น การพิ จ ารณาผลการศึ กษาของ
ผูสําเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจําภาคเรีย นฤดูรอน ปก ารศึกษา 2549
ในการประชุม ครั้งที่ 8 / 2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหสําเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2550
จํานวน 66 คน
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549
จํานวน 66 คน ดังนี้
ครุศาสตรบัณฑิต /.......
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา
จํานวน
7
คน
สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนทั่วไป)
จํานวน
9
คน
สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนคณิตศาสตร)
จํานวน
4
คน
สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ) จํานวน
3
คน
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
จํานวน
2
คน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
จํานวน
13
คน
สาขาภาษาอังกฤษ
จํานวน
12
คน
สาขาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)
จํานวน
4
คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน
5
คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
จํานวน
7
คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2549
จํานวน 66 คน ตามเสนอ
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ความเปนมา
สืบเนื่อ งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ที่ประชุม ไดมีม ติ
อนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสงเอกสารหลักสูตรไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีขอสังเกตเกี่ย วกับคุณวุฒิของอาจารย
ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ที่ระบุวา “ขอ 9 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
ต อ งมี อ าจารยป ระจํ าหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรนั้ น ซึ่ งมี คุ ณ วุ ฒิ ตรงหรื อ สั ม พัน ธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา
หรือเปนผู ดํารงตําแหนง ทางวิ ช าการไมต่ํากวาผู ชวยศาสตราจารยอ ยางนอย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย ประจํ าในแตล ะ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได”
ดังนั้น ผูประสานงานหลักสูตรจึงปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลัก สูตรและอาจารยพิเศษ เพื่อใหมีคุณ วุฒิ
อาจารยป ระจํ าหลั กสู ตรที่ สอดคล อ งกั บเกณฑ ม าตรฐานหลั กสู ตร ซึ่ ง ขอ มูล ดั งกล าวได ผ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9 / 2550 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2550 แล ว
อนึ่ง ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการดังกลาว ที่ประชุมเห็นชอบใหปรับแก ขอ 13 จํานวนนักศึกษาที่จะรับและ
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษา ป 2550, 2551, 2552 และ 2553 จาก 90 คน แกไขเปน 30 คน
ประเด็นนําเสนอ /.........
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ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ การปรับแกขอ มูลอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม และการปรับแกขอ มูลจํานวนนักศึกษาที่จะรับและจํานวนนักศึก ษาที่คาดวาจะจบการศึกษา
ป 2550, 2551, 2552 และ 2553
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาศิลปกรรม และการปรับแกขอ มูลจํานวนนักศึกษาที่จะรับและจํานวนนักศึก ษาที่คาดวาจะจบการศึกษา
ป 2550, 2551, 2552 และ 2553 ตามเสนอ
5.4 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ความเปนมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2550 ไดพิจ ารณาผลการตรวจประเมิ น ผลงานทางวิชาการของผูทรงคุ ณวุฒิแ ลว มีม ติเห็น ชอบให
ขาราชการสั ง กัดมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ อุต รดิ ต ถ จํ านวน 2 ราย เป นผู มีคุ ณ สมบัติ ที่จะไดรั บการแต งตั้ งให ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมั ติ แต งตั้ งให ขาราชการสั งกัดมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ อุตรดิตถ 2 ราย ดํ ารงตํ าแหนง ทางวิ ชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย ดังนี้
1. นางสาวสิริเนตร วรรณจักร
อาจารย ระดับ 7
2. นางศศิพร สุดใจ
อาจารย ระดับ 7
มติที่ประชุม “อนุ มั ติ แต ง ตั้ ง ให ขาราชการสั ง กั ดมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ 2 ราย ดํ ารงตํ าแหน ง ทางวิ ช าการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย ตามเสนอ ดังนี้
1. นางสาวสิริเนตร วรรณจักร
อาจารย ระดับ 7
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 26 กันยายน 2549
2. นางศศิพร สุดใจ
อาจารย ระดับ 7
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
5.5 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
ความเปนมา
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4 / 2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
และงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2551
ประเด็นนําเสนอ /........
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ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึง่ มีรายละเอียดงาน / โครงการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 204,018,100 บาท (สองรอยสีล่ านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึง่ รอยบาทถวน)
มติที่ประชุม
อนุมัติ แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียดงาน / โครงการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 204,018,100 บาท (สองรอยสี่ลานหนึ่งหมื่นแปดพันหนึง่ รอยบาทถวน) ตามเสนอ
ขอสังเกต
1. คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงของรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตแพร และรองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขตนานไมเทากัน ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกขอมูลใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ
2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยจะจัดทําระบบงบประมาณใหม โดยจะคิดเปนสัดสวนตาม
รายได / คาใชจาย โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
3. การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานผูผลิตบัณฑิตหลักในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณนอยกวาหนวยงานบางหนวยงาน
4. ในปงบประมาณตอไป ขอใหนาํ เสนอขอมูลของปทผี่ านมา เพื่อสามารถเปรียบเทียบการจัดสรร
งบประมาณในแตละปได
5. วิธีการนําเสนอ ควรนําเสนอผานทางจอภาพเพื่อคณะกรรมการจักไดสามารถพิจารณาไปพรอมกัน
5.6 กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ความเปนมา เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา 20 แหง พระราชบัญญัติระเบีย บขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2547 ขอความวา
“ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนงและจํานวน
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละ 4 ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพความไมซ้ําซอน
ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด”
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มติที่ประชุม
1. อนุมัติ กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. เห็นชอบให สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอยูภายใต
สํานักงานอธิการบดี สวนการบริหารจัดการนั้น มอบหมายให อธิการบดีเปนผูพิจารณา

3. เห็นชอบให /.........
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3. เห็นชอบให ปรับแกขอมูล ดังนี้
1) โครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานภายในตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ใหเพิ่ม กรอบ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” บนกรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2) ใหเพิ่มกรอบ “สํานักงานวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชน” ภายใตกรอบสํานักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร
3) ใหเพิ่มเติมกรอบ “กองศิลปวัฒนธรรม” ภายใตกรอบสํานักงานอธิการบดี
4.) ใหเพิ่มกรอบ “สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน” ภายใตกรอบสํานักงาน
อธิการบดี
ขอสังเกต
1. เพื่อใหเกิดความชัดเจน มหาวิทยาลัยควรเสนอเรือ่ งเพื่อขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. กรอบตําแหนงของแตละหนวยงานไมเทากัน ขึ้นอยูกับจํานวนนักศึกษา ดังนั้น ตําแหนงนักวิชาการ
บางตําแหนงจะปรากฏในบางหนวยงานเทานั้น
3. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตัง้ ใหม ควรมีกรอบอัตรา
ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชีดว ยหรือไม
5.7 (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550
ความเปนมา ดวยมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการประเมินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ และบัดนี้ คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการราง
ขอบังคับเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550 ตอที่ประชุม เพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ พ.ศ.2550
มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550 ตามเสนอ
5.8 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2550
ความเปนมา
สืบเนื่องจากการประชุม ครัง้ ที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมไดมอบหมายให
มหาวิทยาลัยทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ พ.ศ.2550 ซึ่งใหขอ เสนอแนะในการทบทวน ดังนี้
1. ควรตัดคําวาพึ่งออก /........
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1. ควรตัดคําวาพึงออก หรือไม
2. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาจรรยาบรรณตอตนเอง ลงในขอบังคับดวย
3. การกระทําผิดจรรยาบรรณในขอบังคับนี้ กําหนดวาเปนการกระทําผิดวินยั และใหดําเนินการ
ทางวินัยแกขาราชการผูน้นั ควรระบุใหชัดเจนวาการกระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทําผิดวินัย หรือการ
กระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทําผิดวินัยรายแรง
มหาวิทยาลัยไดพิจารณาตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็น ชอบ (ราง) ขอบังคั บมหาวิทยาลั ย วาดว ย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550
มติที่ประชุม เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
พ.ศ.2550 ตามเสนอ
5.9 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550
ความเปนมา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมเห็นชอบ
ใหแตงตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย ระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550 รายละเอียดความทราบแลวนัน้
บัดนี้ คณะอนุกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแลว ในการประชุม ครัง้ ที่
1 / 2550 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 และครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 จึงขอนําเสนอ (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ.2550 และใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) หมวด 3 ขอ 8 วรรคแรก ใหเพิ่มเติม “ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ................คณะกรรมการ
สภาคณาจารยและขาราชการคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแ ทนคณาจารย คัดเลือก
กันเองคนหนึ่ง คณบดีคัดเลือกกันเองคนหนึง่ ...............และนักวิชาการคุณภาพการศึกษา”
2) หมวด 3 ขอ 8 ใหตัดขอความ “ในกรณีที่อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชว ยอธิการบดีพนวาระในตําแหนงกอนพน
วาระคณะกรรมการนี้ ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ” ออกทั้งหมด
5.10 / ..........
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5.10 (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการตรวจอาน
และพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวิจยั
ความเปนมา ดวยสถาบันวิจัย และพัฒนา ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการ
จายเงินคาตอบแทนการตรวจอานและพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวิจยั เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนึ่ง (ราง) ประกาศดังกลาว ไดผา นการพิจารณาจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการตรวจอาน
และพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวิจยั
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรือ่ ง หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการตรวจอานและพิจารณา
คัดเลือกบทความและงานวิจยั ตามเสนอ
5.12 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
ความเปนมา
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
โดยไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 4 / 2550 เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2550 และไดมอบใหงานนิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8 / 2550 วันที่ 17 สิงหาคม 2550 และครั้งที่ 9 / 2550 วันที่ 14 กันยายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการสภา
วิชาการไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการขอบังคับดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ ตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
การดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยรองศาสตราจารยปญญา สุขแสน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดเกษียณอายุราชการลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 ซึง่ รองศาสตราจารยปญ
 ญา สุขแสน ไดแจงความประสงค
ขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดําเนินไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตดําเนินการสรรหาผูส มควรดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนตําแหนงที่วางลง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับฯ ตอไป
6.2 / ……..

14

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา หมดวาระการดํารงตําแหนง
เนื่องดวย ผูช ว ยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
จะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2550 ซึ่งหมายความวาผูชว ยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท
ตองพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําดวย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยวามหาวิทยาลัย
ตองดําเนินการเลือก เพื่อใหไดบุคคลทดแทนอัตราผูเกษียณดังกลาวหรือไม
มติที่ประชุม
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา จะหมดวาระลงในวันที่ 9 ธันวาคม 2550
ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรใหคณะกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอ ไปจนกวาจะครบวาระ
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท ไดกลาวลา พรอมกับมอบพวงมาลัยดอกมะลิและ
กลาวขอขมานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน พรอมกับไดใหแงคิดตอสภามหาวิทยาลัย
วาจะกระทําสิ่งใดขอใหมีความสุขมุ รอบคอบ ซือ่ สัตยสจุ ริต เสียสละ และเสมอภาค ยุติธรรม
ทั้งนี้ ผูชว ยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท ไดนาํ คอมพิวเตอร Notebook ที่มหาวิทยาลัยไดแจกให
คืนไวที่ฝายเลขานุการ สํานักงานอธิการบดีเรียบรอยแลว
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนผูบริหาร และ
ผูแทนคณาจารยประจํา ไดกลาวแสดงความรูสึกตอ ผูช ว ยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท ตามลําดับ
ที่ประชุม

รับทราบ

6.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2550
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีก ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (สัญจร) ครั้งที่ 10 / 2550
ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขตนาน
จังหวัดนาน
ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

ปดประชุม เวลา 16.00 น.
นางสาวนิธิวดี คัณธานันท
บันทึก / พิมพ รายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค

ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 5.11 ไมสามารถเปดเผยได

